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Wstęp
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1 w sprawie studiów
określa wprost, że program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym
przypisano punkty ECTS, w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS,
niezbędnej do ukończenia studiów na danym poziomie. Realizacja tego przepisu
wygląda niestety różnie w uczelnianej rzeczywistości. Są uczelnie, które dokładają
wszelkich starań, by studenci mogli korzystać z możliwości indywidualizacji zajęć,
a oferta zdecydowanie przekracza wspomniane w rozporządzeniu 30% ECTS.
Są niestety też takie przypadki, w których wybór realizowany jest tylko na papierze,
a nie w rzeczywistości.

Skąd badanie?
Stąd

inicjatywa

Parlamentu

Studentów

Rzeczypospolitej

Polskiej,

organizowana w ramach zadania Organizowanie i animowanie działań na rzecz

środowiska akademickiego Ministerstwa Edukacji i Nauki, która ma na celu
weryfikację stanu faktycznego na uczelniach w Polsce oraz przygotowanie
rekomendacji dotyczących możliwości indywidualizacji programu studiów.
Częścią tej inicjatywy jest badanie, którego metodologia oraz wyniki zostały
opisane w niniejszej publikacji.

1

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000661/O/D20210661.pdf
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Metodologia
Ankieta przeprowadzona została za pośrednictwem środków komunikacji
na odległość. Wykorzystano formularz internetowy, który respondenci mogli
uzupełniać online. Zbieranie odpowiedzi w ankiecie rozpoczęło się 16 września
2021 roku i początkowo miało trwać do 30 września 2021 roku. Ze względu na chęć
uzyskania bardziej reprezentatywnych wyników, tj. uzyskania większej liczby
odpowiedzi, okres ten został przedłużony do 3 października 2021 roku. Łącznie
udało się uzyskać 1094 odpowiedzi. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na liczbę
odpowiedzi oraz charakterystykę ankietowanych, badanie nie pozwala wysnuć
wniosków dotyczących całej populacji studentów w Polsce. Niewątpliwie jest
jednak opisem fragmentu rzeczywistości, oddającym częściowo specyfikę sektora
szkolnictwa wyższego w zakresie indywidualizacji zajęć, a sformułowane
rekomendacje będzie można wdrożyć w życie niezależnie od wielkości i specyfiki
uczelni.
Ankieta była promowana z wykorzystaniem kanałów informacyjnych
Parlamentu Studentów RP: Facebooka, Instagrama, strony www oraz specjalnie
dedykowanej strony inicjatywy. Wsparcia w zakresie promocji udzieliły liczne
samorządy studenckie, udostępniając informacje, tak by dotrzeć do jak
najszerszego grona osób. We wstępie zostało zaznaczone, że badanie jest
skierowane do studentów.
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Ankieta została podzielona na 8 sekcji:
• wiedza na temat wyboru zajęć i możliwości indywidualizacji programu
studiów;
• możliwość wyboru zajęć;
• ograniczenia w doborze zajęć;
• realizacja zajęć;
• wpływ programów wymian na przebieg studiów [2 sekcje, z czego pierwsza
była pytaniem selekcjonującym];
• znajomość przepisu;
• metryczka.

Łącznie ankietowani odpowiedzieli na 12 pytań zamkniętych (zakładając,
że brali udział w części dotyczącej programu wymian) i 5 pytań otwartych
- te jednak nie były obowiązkowe. W metryczce zawarto pytania dotyczące płci,
województwa, nazwy uczelni, kierunku studiów, roku studiów i trybu studiów, tak
by zbudować możliwie przekrojowy obraz, ukazujący perspektywę studentów
różnych kierunków, trybów i rodzaju studiów.

W przywoływanych odpowiedziach na pytania otwarte została zachowana
oryginalna pisownia. Tam gdzie istniała taka potrzeba - odpowiedzi zostały
zanonimizowane przez usunięcie nazw uczelni, wydziałów bądź kierunków.
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Sekcja 1 [Indywidualizacja programu studiów]
Wyniki ilościowe

1094 odpowiedzi

Prawie co 3 osoba biorąca udział w ankiecie nie wie, że ma możliwość
indywidualizacji programu studiów (30,16%) - rozkład odpowiedzi pozwala
domniemywać, że część z tych negatywnych odpowiedzi wynika z braku
szerokiego

rozumienia

możliwości

indywidualizacji,

ponieważ

aż

79%

ankietowanych odpowiedziało, że zna takie możliwości indywidualizacji programu
studiów jak wymiany międzyuczelniane. To jednocześnie pozycja z największą
liczbą wskazań. Następne wskazane są, w kolejności według popularności
odpowiedzi, indywidualny tok studiów (68%), indywidualna organizacja studiów
(54,3%), możliwość wyboru zajęć (50,1%), międzywydziałowe studia (35,3%).
Niespełna co dziesiąty z odpowiadających kojarzy program Diamentowy Grant.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że były to odpowiedzi do wyboru, także rozkład
zapewnie prezentowałby się inaczej, gdybyśmy oczekiwali samodzielnego
wpisania odpowiedzi.
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Wśród dodatkowych odpowiedzi pojawiały się:
● fakultety;
● zajęcia specjalizacyjne;
● realizacja pojedynczych przedmiotów w trybie indywidualnym;
● podania do prodziekan ds. studenckich;
● przepisanie pkt. ECTS;
● wybór pedagoga prowadzącego zajęcia indywidualne;
● Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane;
● Narodowa Reprezentacja Akademicka;
● IPS2;
● wniosek o dodatkowy przedmiot.

Zarówno fakultety, jak i zajęcia specjalizacyjne czy możliwość realizowania
zajęć w trybie indywidualnym, zdaniem autorów opracowania, wpisują się
w możliwość wyboru zajęć. Niestety, autor bądź autorka, odpowiedzi dotyczącej
podań nie doprecyzował, czego one mogą dotyczyć - być może są to właśnie
wnioski o dodatkowe przedmioty wymienione również jako jedna z dodatkowych
odpowiedzi.

Na

niektórych

uczelniach

istnieje

możliwość

“dobierania”

przedmiotów ponad limit - przykładowo na Uniwersytecie Warszawskim każdy
student dostaje określoną liczbę “żetonów”, które może “wydać” na rejestrację na
przedmioty ogólnouniwersyteckie, prowadzone przez wiele jednostek uczelnianych,
ale także przez instytucje pozauczelniane. Kiedy “żetony” się skończą, student
może ubiegać się o dodatkową pulę, by dalej korzystać z zajęć do wyboru.

2

Zapewne chodzi o Indywidualny Program Studiów, czyli możliwość dostosowania zajęć realizowanych w
ramach programu, analogicznie jak w przypadku indywidualnego toku studiów.
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Niepokojący jest bardzo wysoki wskaźnik odpowiedzi “nie” na pytanie “Czy
masz możliwość wyboru zajęć?” - aż 43,2% ankietowanych twierdzi, że nie ma
takiej możliwości, a więc ich uczelnia nie spełnia wymogu wynikającego
z rozporządzenia Ministra.

Warto podkreślić kilka kwestii wynikających z uwag zawartych w pytaniu
otwartym:
Ograniczona możliwość indywidualizacji (pisownia oryginalna)
● Na [nazwa uczelni] nie ma możliwości wyboru indywidualnego programu

studiów, a indywidualna organizacja studiów jest zarezerwowana wyłącznie
dla osób studiujących dwa kierunki lub kobiet w ciąży, wszelkie inne w tym
zły stan zdrowia nie uprawniają do ubiegania się o powyższe
● [nazwa uczelni] na kierunku [nazwa kierunku] nie oferuje możliwości

wybrania przedmiotów, wybrania grup cwiczeniowych ba! Nawet istnieje
problem w otrzymaniu IOSa
● Indywidualny Tok Studiów istnieje w regulaminie, ale Dziekan pytany o to

(przyczyną jest równoległe kształcenie w Szkole Doktorskiej) stwierdza, że
jest to zbyt duży problem organizacyjny więc jest to niepotrzebne. (...)
Niestety w niektórych przypadkach studenci tak jak powyżej opisywali brak
korzystania z jakichkolwiek możliwości indywidualizacji programu studiów, nawet
tych, które przynajmniej teoretycznie powinna zapewniać ustawa. Z całą
pewnością jest to sytuacja niedopuszczalna.
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● niewielka albo brak możliwości z skorzystania z programu ERASMUS+

na uczelni niestacjonarnej
Studia niestacjonarne w dużej liczbie przypadków opierają się na weekendowych
zjazdach, a studenci w tygodniu nierzadko pracują, nawet na cały etat.
W przytoczonym przypadku nie wskazano, dlaczego brak jest takiej możliwości,
jednak w niniejszej publikacji również będzie poruszona kwestia korzystania
z programów mobilnościowych.

● Jestem na czwartym roku studiów, a dopiero się o tym [możliwości

indywidualizacji programu studiów] dowiaduję.
● Możliwości istnieją, ale są zbyt mało promowane
O ile studenci czasami nie mają możliwości korzystania z indywidualizacji
programu studiów, o tyle czasem nie mają po prostu wiedzy z tego zakresu.
Uczelnie, w tym samorządy studenckie, powinny dbać o informowanie studentów,
a także przypominać o możliwościach wynikających z regulaminu studiów.
Rzadkość wyboru i ograniczona oferta zajęć (pisownia oryginalna)
● Może raz na dwa semestry można wybrać jeden przedmiot z podanych
● (...) Tak, posiadałem możliwość wyboru, ale był on możliwy tylko 2 razy

w ciągu studiów inżynierskich i za każdym razem ograniczał się do wyboru
z góry określonego X lub Y.
● Niby mam, ale często zajęcia do wyboru pokrywają się z obowiązkowymi.

W tym semestrze z 5 do wyboru pasują mi tylko 2
● Teoretycznie mogłam wybrać zajęcia (fakultety) ale te których nie wybralam

w danym semestrze musiałam wybrać w kolejnym bo nie było nic innego do
wyboru. Podsumowując ilość fakultetów do wyboru jest taka że i tak trzeba
zaliczyć te które mnie nie interesowały bo był przymus że tyle trzeba było
zrealizować
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Z odpowiedzi można wyłonić dwa problemy związane z realizacją zajęć do wyboru:
rzadka możliwość wyboru (np. 2 razy w ciągu studiów) oraz ograniczenie oferty
zajęć - obie nie sprzyjają realnej możliwości indywidualizacji programu studiów.

● Możliwość wyboru przedmiotu z zastrzeżeniem, że co najmniej 30 osób

musi się znaleźć by otworzyć przedmiot
● Nie zebrała się wystarczająca grupa.
W niektórych wypadkach, by uruchomić zajęcia, wymagana jest określona
liczebność grupy, co szczególnie w przypadku małych kierunków studiów może
sprawiać, że uruchamiane są tylko jedne zajęcia, co zresztą także opisywane było
przez respondentów. Przy tego typu ograniczeniach bardzo ważne jest, by studenci
byli informowani wcześniej o tym, jakie są wymogi, by zajęcia ruszyły oraz co się
stanie, jeśli nie zbierze się wystarczająca liczba osób (np. studenci zostaną
automatycznie przepisani gdzie indziej albo będzie dodatkowa rejestracja).

Sposoby wyboru: większość wybiera a rejestracja bezpośrednia (pisownia oryginalna)

● Wybór zajęć działa w sposób demokratyczny, często że znikomą różnicą

między grupami
● Niby mam wybór, ale wygrywa większość i zamiast obiecanej specjalności

(są do wyboru 4), otwierana jest tylko jedna.
● Zabieg głosowania na przedmioty które będą obowiązkowe dla wszystkich

to sposób wybranych wydziałów [nazwa uczelni] na stworzenie pozornego
wyboru studenta (np. 3 najpopularniejsze wybory studentów stają się
obowiązujące dla wszystkich).
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Jednym z opisywanych sposobów wyboru zajęć jest tzw. “sposób demokratyczny”,
który sprowadza się do tego, że przedmiot, który jest realizowany zostaje wybrany
głosami większości grupy. W takim wypadku także kluczowe jest poinformowanie
studentów o tego typu zabiegach, zwłaszcza w przypadku specjalności.

● W teorii można wybrać fakultety, lecz w praktyce wybór na starcie

zmniejszony jest do jakiejś 1/3 wszystkich zajęć, ponieważ reszta koliduje
z planem, a z tej części odpada kolejna połowa ze względu na to, jak wygląda
forma zapisu - ciągłe problemy z ładowaniem strony, nie działający system,
mimo pozornego zapisania się często ze względu na błąd ostatecznie
okazuje się, że system się zaciął i trzeba wybrać coś innego z powodu braku
miejsc. Tak więc w praktyce nie można wybrać tego, czego naprawdę się
chce
● Możliwość wyboru zajęć nie zawsze jest dużym plusem. Rejestracje

odbywają się przez internet, grupy zajęciowe są maleńkie, więc sytuacja
zawsze kończy się poszkodowanym studentem, który nie dostał się na
wymarzony przedmiot/seminarium. Sytuacja „kto pierwszy ten lepszy” dla
studentów ze słabszym internetem jest po prostu krzywdząca.
● Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na zajęciach i dużą liczbę

studentów, należałoby mówić nie o "wyborze zajęć" a raczej "wyścigu
szczurów" o to, by się na nie zapisać.

Kolejnym z opisywanych przez ankietowanych sposobem wyboru zajęć jest
“wyścig szczurów”, bezpośrednio wiążący się z samodzielnym zapisywaniem na
zasadzie “kto pierwszy ten lepszy” przez uczelniany system informatyczny. Warto
zwrócić uwagę, że czasem działa on w połączeniu z wymogiem określonej liczby
osób, a więc samo zapisanie się, jako pierwsza osoba na zajęcia, nie oznacza, że
na pewno zajęcia te będą realizowane. Istotny jest w tym wypadku także problem
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związany z zawodnością systemów informatycznych i samąj infrastrukturą,
co opisywane jest w przytoczonych wyżej wypowiedziach ankietowanych.
Brak wyboru w praktyce (pisownia oryginalna)
● W wielu przypadkach owe prawo do wybieralności zajęć i 30% ECTS-ów jest

iluzoryczne, ponieważ liczba wszystkich zaproponowanych zajęć, a tym
samym liczba odpowiadających im punktów ECTS równa się liczbie punktów,
którą muszę zdobyć w danym semestrze - np. w semestrze mam do
zdobycia 8 pkt ECTS z przedmiotów, a zaproponowane mam tylko
4 przedmioty po 2 pkt ECTS - więc w zasadzie nie mam żadnego wyboru. (...)
Jeśli studenci muszą wybrać wszystkie przedmioty, by zrealizować wymogi
programu studiów - nie ma możliwości, by uznać wymóg 30% wybieralności
punktów ECTS za spełniony.
● Mimo możliwości wyboru wszystkie przedmioty z bloku są niemal

identyczne, prowadzone przez tego samego prowadzącego.
● Podczas moich studiów były pojedyncze przedmioty które można było

wybrać spośród dwóch opcji (zazwyczaj różniły się jedynie nazwą)
● Przedmioty do wyboru są, ale nie mamy wyboru. Są one odgórnie

przypisywane a czasem nawet różnią się tylko literka w nazwie (toksykologia
A i toksykologia B) które niczym się nie różnią
Jeśli przedmioty brzmią podobnie z nazwy, są prowadzone przez tę samą
osobę - zawsze warto sięgnąć do sylabusów lub kart przedmiotów i zweryfikować
różnice w efektach uczenia się. Jeśli są one inne, to faktycznie, taki wybór można
uznać za rzeczywisty.
● Podobno istnieje możliwość wyboru zajęć, ale prawdę mówiąc, nawet gdy

wpisujemy się na listy, wszyscy wiemy, że z góry są ustalone zajęcia, które
się będą odbywać, niezależnie od wyboru studentów. Stąd
odpowiedź "nie" w poprzednim pytaniu.
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● Niestety mój wydział organizuje faktety, które są obowiązkowe. Nie dając

tym samym możliwości wyboru
● Mam możliwość wyboru zajęć, ale w bardzo ograniczonym stopniu. Często

"przedmioty do wyboru" wybiera nam dziekanat tak, aby prowadzący mieli
odpowiednią ilość godzin pracy.
Możliwość dokonania wyboru - to znaczy wpisania się na listę, by decyzję
o uruchomieniu danych zajęć podjąć z innych powodów, to tworzenie
iluzorycznego wyboru, który nie wpisuje się w gwarantowanie 30% ECTS do wyboru.
Tak samo jak organizacja obowiązkowych fakultetów.
● hipotetycznie mam wybór - w praktyce zazwyczaj 1 zajęcia pasują do

głównego planu i tyle z wyboru
Problematyczne jest pogodzenie planów zajęć z możliwością wyboru zajęć,
zwłaszcza jeśli są to zajęcia prowadzone przez inne jednostki uczelni (np. inne
wydziały, gdzie jest inne godzinowe rozłożenie zajęć). Niektóre uczelnie rozwiązują
to w ten sposób, że określają dzień i porę (np. poniedziałek od 13.00 do wieczora)
na

to,

by wszyscy studenci realizowali wtedy fakultety bądź

zajęcia

ogólnouczelniane. Pozwala to uniknąć problemu z niedopasowaną siatką zajęć.
● Na [nazwa uczelni] fakultety są losowane i cała grupa musi chodzić na ten

sam
To również nie spełnia wymogu możliwości wyboru 30% ECTS.
● Argument z sekretariatu - za mało płacicie czesnego, aby mieć wybór
Rozporządzenie Ministra, wskazujące na możliwość indywidualizacji studiów
w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS nie dzieli studiów na stacjonarne
i niestacjonarne, a więc to, czy studia są odpłatne, czy nie, nie powinno mieć
żadnego wpływu na zagwarantowanie studentom możliwości indywidualizacji.
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Wyniki jakościowe/komentarz
Wartość przedmiotów (pisownia oryginalna)
● (...) Większość studentów wybiera te najłatwiejsze
● Możemy wybierać zajęcia, jednak w większości są to zajęcia nas

nieinteresujące, a wybrać musimy. Jesteśmy więc zmuszeni do
uczestniczenia w tym co na nie interesuje i nie jest związane z naszym
kierunkiem, marnujemy w ten sposób swój cenny czas. Ja studiuję już piąty
rok, od dwóch lat na dwóch kierunkach. Do tej pory nie uczestniczyłam
w żadnych zajęciach, które pasowałyby do moich zainteresowań, a co
semestr wybrać muszę przynajmniej trzy.
● Dodatkowo przedmioty z tej grupy zazwyczaj były jako "zapychacze" jak to

zwykliśmy nazywać. Flagowy przykład - po co komu reportaż podróżniczy na
studiach informatycznych?
Z jednej strony pojawiają się opinie, które sugerują, że studenci szukają
przedmiotów do wyboru, które będą jak najłatwiejsze, pozwolą na uzyskanie
punktów ECTS i dobrą ocenę bez większego wysiłku. Z drugiej strony proponowane
zajęcia do wyboru nie są dostosowane do zainteresowań studentów ani nie
uzupełniają zajęć kierunkowych. Bez wątpienia, refleksja nad dostosowaniem
oferty zajęć, tak by były one wartościowe dla studentów, jest niezbędna.

Zajęcia językowe (pisownia oryginalna)
● Patrząc chociażby na lektoraty na uczelniach. Nie wszyscy studenci nawet

w dzisiejszych czasach potrafią mówić w języku angielskim. Są szkoły
średnie, w których uczniowie preferują język niemiecki, uczą się go
i przygotowują do matury z tego języka. Będąc na magisterce narzucony jest
język angielski i to specjalistyczny, czyli nie ma możliwości wyboru innego
wydziału, ponieważ słownictwo jest przypisane danemu kierunkowi.
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Powinien być wybór chociaż dwóch języków na jednym wydziale. Jest to
bardzo krzywdzące dla osób, które zdawały maturę z języka niemieckiego
i to ten jest dla nich tym ważniejszym.
● Brak możliwości wyboru lektoratu i poziomu języka.
Możliwość wyboru zarówno jakiego języka, jak i na jakim poziomie będziemy
się uczyli, jest niezwykle ważna. Zgodnie z podaną wyżej wypowiedzią - nie
możemy założyć, że każdy decyduje się, że najważniejszym językiem obcym będzie
akurat język angielski. Nauka nowych języków, ale też możliwość uczestnictwa
w zajęciach prowadzonych w języku obcym, niezwykle poszerza horyzonty
studentów.

Specjalności (pisownia oryginalna)
● Ponadto nie rozumiem określanie w programie studiów przedmiotów

specjalnościowych mianem "wybieralnych", ponieważ jedyny wybór jaki
mogę mieć, to wybór specjalności w ramach danego kierunku, a te wszystkie
przedmioty specjalnościowe i tak muszę zrealizować.
Problem z wybieralnością specjalizacji, wskazany w odpowiedziach, jest
dwóch rodzajów. Pierwszy to problem wymaganej liczby osób do uruchomienia
specjalności, co skutkuje tym, że finalnie wybór specjalności jest pozorny, bo z kilku
uruchomiona zostaje jedna. Drugi to właśnie ten opisany powyżej - mimo,
że specjalność to gotowy “zestaw” zajęć, studenci nie odczuwają, że spełnia ona
ich potrzebę indywidualizacji programu studiów.

Kierunki akredytowane (pisownia oryginlana)
● (...) w przypadku kierunków akredytowanych indywidualizacja studiów nie

istnieje, nawet jeśli ktoś ma już pewne mniejsze lub większe ukierunkowanie
to nie ma możliwości wyboru zajęć i realizacji cześć ECTS np. w postaci
zajęć w postaci mistrz-uczeń czy prowadzonych badań naukowych
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W przypadku kształcenia, które przygotowuje do wykonywania zawodu
lekarza,

lekarza

dentysty,

farmaceuty,

pielęgniarki,

położnej,

diagnosty

laboratoryjnego, fizjoterapeuty czy ratownika medycznego, określone są dokładne
standardy kształcenia i sposób jego organizacji 3 . I przykładowo, w przepisach
przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, znajduje się następująca
wytyczna: Do dyspozycji uczelni pozostawia się nie mniej niż 550 godzin zajęć (36

punktów ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia uzupełniające wiedzę,
umiejętności lub kompetencje społeczne, z tym że program studiów umożliwia
studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie
mniejszym niż 3% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów, co
wprost wskazuje, że ten wybór, na poziomie minimum 30% punktów ECTS, jest
zachowany.

Rekomendacje

Wśród rekomendacji należy wymienić to, na co zwracają uwagę sami ankietowani:
● Uczelnie powinny informować o takich możliwościach na każdym etapie

studiów.
Bez odpowiednich informacji o możliwościach indywidualizacji programu
studiów, studenci na pewno nie będą korzystali z możliwości jakie daje chociażby
indywidualny tok studiów! Informacje te powinny być przedstawione w sposób
prosty i regularnie przypominane, nie tylko w oficjalnych kanałach uczelni, takich

3

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001573/O/D20191573.pdf?fbclid=IwAR1RwkMX5G
qseMe30_qm9thcbRX28B78wzw5ubygLPpTn-gxSL62cVwTKWA
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jak serwis uczelni czy strona internetowa, ale też z wykorzystaniem mediów
społecznościowych.

W kwestii samej możliwości wyboru zajęć istotne są wspomniane wyżej
wątki: wybór musi być realny i prowadzony na zasadach znanych wcześniej
studentom. Zdajemy sobie sprawę, że ze względów finansowych może nie być
możliwości realizacji wszelkich dostępnych do wyboru zajęć, ale wprowadzenie
ograniczeń

powinno

być

poprzedzone

poinformowaniem

studentów

np.

o wymaganym limicie osób. Wybór nie powinien ograniczać się tylko do “zestawu”
przedmiotów, czyli np. specjalności, ale pozwalać też dobierać indywidualne
zajęcia, zgodne z zainteresowaniami studentów.
Jednocześnie wśród komentarzy pojawiła się ciekawa propozycja:
● Studenci powinni mieć większy wybór w zajęciach fakultatywnych, które

będą kształtowały umiejętności miękkie, rozwijały umiejętności szukania
informacji i weryfikacji ich źródeł i wiele innych.
Powyższa odpowiedź może stanowić inspirację, przy tworzeniu oferty zajęć
do wyboru. Jednocześnie warto pamiętać o:
● Większy nacisk /możliwość na naukę języków!
Mimo, że rozporządzenie nie wskazuje rodzaju zajęć, które mają być do
wyboru, jako Parlament Studentów RP rekomendujemy, by w ich gronie znalazły się
zajęcia z języka obcego i zajęcia w języku obcym, zróżnicowane jeśli chodzi o sam
język, jak i jego poziom.

Podsumowując ten dział chcielibyśmy zaapelować: nie dopuśćmy do tego, by stan
na polskich uczelniach można było opisać: Wybór zajęć jest tylko w teorii :)
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Sekcja 2 [Możliwość wyboru]
Wyniki ilościowe
621 osób, które zaznaczyło, że ma możliwość wyboru zajęć, zostało
zapytanych o to, jakie zajęcia mogą wybierać - najwięcej wskazań miała odpowiedź
fakultety (63,3%), następnie specjalizacje/ specjalności (61,6%), lektoraty (56,8%),
praktyki (49,7%), seminaria (44,5%) i laboratoria (17,4%). Należy przy tym wskazać,
że nie w ramach każdego kierunku realizowane są laboratoria a także praktyki,
seminaria czy specjalizacje lub specjalności.
W ramach możliwości dopisania swojej odpowiedzi studenci wskazywali także:
● przedmioty podstawowe;
● konwersatoria;
● oguny;
● przedmiot w ramach bloku zajęć;
● wykłady;

ćwiczenia,

a

także

wykłady

monograficzne

i

wykłady

międzywydziałowe;
● warsztaty;
● przedmioty kierunkowe (lista 13 i wybieram 9 z nich), bloki specjalizacyjne

(lista kilkudziesięciu i wybieram 4);
● moduły;
● wf.
Należy przy tym zaznaczyć, że możliwość wybierania zajęć z wychowania
fizycznego nie jest traktowana jako spełnianie wymogów rozporządzenia
dotyczących wybieralności zajęć - ponieważ do tych zajęć nie powinno być
przypisanych żadnych punktów ECTS.
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Zajęcia w języku innym niż polski może wybrać 58,8% ankietowanych,
co oznacza, że co czwarty nie ma takiej możliwości. Tymczasem studenci na
studiach I stopnia powinni opanować język obcy na poziomie B2, a na studiach
II stopnia bądź studiach jednolitych magisterskich na poziomie B2+, do czego
realizacja zajęć w języku innym niż polski może się znacznie przyczynić. Jest to
opisane w Polskiej Ramie Kwalifikacji, na poziomie 6 i 74.

Wyniki jakościowe/komentarz
Warto podkreślić kilka kwestii wynikających z uwag zawartych w pytaniu
otwartym, jednocześnie zwracając uwagę, że powtarzały się kwestie ujęte
w poprzednim dziale - brak wyboru w praktyce i bardzo ograniczona oferta zajęć
do wyboru:
Wybór lektoratu i zajęć w językach obcych (pisownia oryginalna)
● Niestety język na lektoracie został narzucony odgórnie (tj. język angielski),

gdyż jest on przydatny przy naszej literaturze.
● W ciągu 5 lat studiów jednolitych pozwolono nam na zapisanie się na

1 zajęcia w języku angielskim
Warto odnotować kolejne studenckie głosy, dotyczące poszerzenia możliwości
wyboru lektoratów i zajęć prowadzonych w języku obcym.
Wybór specjalizacji (pisownia oryginalna)
● Na jednym z kierunków, na których studiuję jesteśmy zmuszeni do wybrania

aż dwóch specjalizacji i tylko dwie mamy tak naprawdę do wyboru, jeśli nie
chcemy zostać nauczycielami. Dwie specjalizację, które nie dają nam
żadnych uprawnień. Musimy je wybrać tylko dlatego żeby wykładowcy mieli
odpowiednia liczbę godzin do pensum, tylko pytanie, gdzie w tym wszystkim
studenci.
4

Źródło: https://kwalifikacje.gov.pl/images/Publikacje/Polska-rama-kwalifikacji. pdf
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Tworzenie specjalności na kierunku powinno odbywać się z lotu ptaka warto zastanowić się, jak proponowane specjalności uzupełniają się i jaką
stanowią dla siebie alternatywę. Niedopuszczalne jest uruchamianie jakiejkolwiek
specjalności, jedynie po to, by zagwarantować nauczycielom akademickim
wyrobienie pensum.
Wybór praktyk
● Jeżeli miejsce odbywania praktyk się zalicza to dodaję praktyki
To zależy z kolei od tego, czy praktyki w zależności od miejsca ich realizacji, mają
różnorodnie określone efekty uczenia się. Uczelnie czasami podają praktyki jako
przykład zajęć do wyboru, jednak jeśli niezależnie od miejsca praktyk realizuje się
ten sam sylabus, nie można tego uznać za spełnienie wymogu wybieralności.
Praca dyplomowa
● Dodatkowo na [nazwa uczelni]

jako obieralność doliczana do tych

wymaganych 30% obieralności liczy się praca dyplomowa
Pisanie pracy dyplomowej nie jest zajęciami w rozumieniu rozporządzenia - a więc
pojawia się pytanie, czy w przywołanym wyżej przypadku są to zajęcia, których
celem jest pisanie pracy dyplomowej, a nie są seminarium? Jeśli tak, to znów
powinniśmy sięgnąć do karty zajęć, bądź sylabusa i sprawdzić, czy pojawiają się
odmienne efekty uczenia się. Jeśli jednak, niezależnie od opiekuna pracy czy jej
tematu, przewidziane efekty są identyczne, to praca dyplomowa nie powinna być
traktowana jako zajęcia obieralne.
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Rekomendacje

Uczelnie powinny odejść od praktyk “pozornych” wyborów - wybór tematu
pracy dyplomowej czy też wybór miejsca realizacji praktyk, nie jest spełnieniem
wymogów rozporządzenia, o ile nie towarzyszą temu odpowiednie różnice
w sylabusach lub kartach zajęć. Jest to kluczowa kwestia, niezależnie od rodzaju
zajęć, o których jest mowa. Powyższe odpowiedzi mogą też stanowić inspirację do
tego, jakiego typu zajęcia do wyboru warto prowadzić na uczelni - jak widać
przekrój jest bardzo szeroki i pokazuje, że realnie każdy typ zajęć (wykłady,
ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria etc.) kwalifikuje się jako zajęcia do wyboru.

22

Sekcja 3 [ograniczenia w wyborze zajęć]
Wyniki ilościowe
Czy zdarzyła Ci się sytuacja, że nie mogłeś uczestniczyć w interesujących
Cię zajęciach?

W sekcji 3. ankiety zostało zawarte pytanie,
czy respondent spotkał się z sytuacją, w której nie
mógł (z jakiegoś powodu) brać udziału w
zajęciach
obszar

dodatkowych,

zainteresowań.

umożliwia

zmierzenie

stanowiących
Konstrukcja

skali

jego

pytania

problemu

oraz

wskazanie prawdopodobnej przyczyny takiego
zjawiska

(jeśli

występuje).

Zdecydowana

większość, bo 85,3% ankietowanych, wskazała że
miała trudności z uczestnictwem w zajęciach,
które ich interesowały, a z kolei 14,7% ankietowanych odpowiedziało, że nie
spotkało trudności.
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Przyczyny braku możliwości uczestnictwa:
Najpopularniejsze, według odpowiedzi typowanych przez respondentów
trudności w uczestniczeniu w wybranych zajęciach, to:
● zbyt duża liczba chętnych (limit miejsc);
● inne zajęcia uczelniane;
● zbyt mała liczba chętnych (limit miejsc).

Ponad 50% ankietowanych wskazało, że limit miejsc jest przyczyną
niemożliwości uczestniczenia (w wybranych przez siebie zajęciach). Sytuacja
epidemiologiczna w kraju, w związku z wybuchem pandemii COVID-19, wymusiła
na instytucjach szkolnictwa wyższego pracę w trybie zdalnym. Uwaga ta warta jest
odnotowania, choćby z powodu nieważności argumentu o logistycznych
uwarunkowaniach (lokalowych), jako przeszkody w zwiększeniu limitów miejsc
w

grupach,

zajęciach

czy

blokach.

Odpowiedzi

ankietowanych

mogą

zatem odnosić
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się do szerokiego horyzontu czasowego. Na pozór wydaje się to błędem
metodologicznym, jednakże intencją autorów była poniekąd chęć zweryfikowania
w jaki sposób uczelnie realizowały obowiązek dostępności zajęć dodatkowych,
wynikający z prawa, jakie zmiany wprowadziły, korzystając z możliwości formy
online i czy takie zagadnienia w jakikolwiek sposób są ze sobą powiązane.
Należy również zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą 5 , to uczelnia odpowiada
za regulację liczebności grup, a ściślej rzecz ujmując, procedura uchwałodawcza
wymaga, aby program studiów zawierał przewidywaną liczbę chętnych zgłoszeń
na kierunek studiów zgodnie z rozporządzeniem6, choć brakuje informacji na jakiej
podstawie taka prognoza jest wykonywana. Ustawodawca, chcąc zostawić wpływ
studentów na decyzje podejmowane w tym zakresie, oddał do kompetencji
samorządów

studenckich

możliwość

opiniowania

takiego

programu,

ze wskazaniem określonego czasu, w którym organ samorządu powinien taką
opinię wydać.
Powszechną praktyką jest tworzenie limitów przez kierowników jednostek
dydaktycznych,

nierzadko

dziekanów,

którzy

na

drodze

zarządzenia

uszczegóławiają ogólne warunki organizacji procesu dydaktycznego, a w tym
minimalny i maksymalny pułap liczbowy grupy. Powinno się dodatkowo
wspomnieć o organizacji tego systemu od strony administracyjnej, czyli
z perspektywy personelu. Nowa ustawa zniosła wymóg minimum kadrowego, co
powinno otworzyć drogę do uruchomienia grup zajęciowych bez limitu dolnego
i górnego, choć ten ostatni wydaje się być uzasadniony, ze względu
na proporcjonalność liczby studentów w danej grupie zajęciowej w stosunku do
czasu, który prowadzący może poświęcić interakcjom z uczestnikiem.

5

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., z późn. zm., art. 28. ust. 1., pkt. 1-2), 11),

6

Rozporządzenie ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. z późn. zm., w sprawie
studiów, Rozdział 4, Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów
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Limit górny i dolny zapisów:
Respondenci wskazali na dwie możliwości stanu liczebności grup,
tzn. więcej chętnych na dane zajęcia niż przewidywana pula miejsc na określony
przedmiot i niewystarczająca liczba chętnych, aby dane zajęcia uruchomić.
W związku z przedstawionymi możliwościami pogrupowano odpowiedzi w sposób
umożliwiający odczytanie wyniku. Z przeanalizowanych odpowiedzi wynika, że
32,5% ankietowanych wskazało, że zbyt duża liczba chętnych na dane zajęcia
uniemożliwiła im zapisanie się na te zajęcia, co nie jest jednoznaczne z tym, że
takie zajęcia się uruchomiły. Z kolei 22,7% respondentów wskazało, że chętnych
było za mało, aby takie zajęcia się uruchomiły.

Nałożenie się terminów zajęć:
Na drugim miejscu uplasował się powód kolidowania zajęć. 25,8% badanych
wskazało, że w czasie, w którym miałyby odbywać się upatrywane przez nich
zajęcia, trwały obligatoryjne zajęcia wynikające z programu studiów. Całkiem spora
liczba odpowiedzi sygnalizuje, że sprawa wymagałaby osobnego omówienia
i rozpatrzenia w dodatkowych kontekstach, np. czy zajęcia dodatkowe dla studenta
danego roku (proponowane przez uczelnię) kolidują z planem tego roku.
Ostatnia odpowiedź, czyli wskazanie, czy zajęcia, które student wybrał,
zostały uruchomione, została odseparowana od reszty. Powodem takiego ujęcia
danych jest chęć głębszego spojrzenia na tę kwestię. Brak wystarczającej liczby
studentów dla utworzenia grupy wybranego przez nich przedmiotu determinuje,
że takie zajęcia nie rozpoczną się. Podczas analizy wyników powstały pewne
wątpliwe połączenia odpowiedzi, które warto wymienić:
● Część respondentów (19 osób) zaznaczyła, że pomimo wyczerpania liczby
dostępnych miejsc (przy zapisach na zajęcia), zajęcia nie zostały
uruchomione.
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Za wyjaśnienie powyższego zestawienia można uznać, że wybrane przez studenta
zajęcia, nie odbyły się dla niego, nie utworzono drugiej grupy zajęciowej, ale nie
oznacza to, że grupa pierwsza nie powstała.
● Istnieje również grupa ankietowanych (18 osób), którzy wskazali,
że ustalono limit miejsc na zajęcia, ale było za mało chętnych i jednocześnie
za dużo chętnych.
Prawdopodobną odpowiedzią na to połączenie odpowiedzi, jest fakt,
że student mógł zapisać się na dodatkowe zajęcia, na które się nie dostał, a drugie
nie uruchomiły się przez brak wystarczającej liczby chętnych lub odwrotnie.
Wskazywane odpowiedzi nie wyczerpują zagadnienia, gdyż nadal pozostaje grupa,
w której nie ma oczywistej odpowiedzi dlaczego dane zajęcia się nie otworzyły.
Założenie, że są jakieś inne przyczyny, jest dalekie od reprezentowanej przez
autorów metody i prowadzi do nadinterpretacji.

Wyniki jakościowe/komentarz
Przedstawienie danych opisowych:
Poniżej znajduje się zestawienie odpowiedzi wyróżniających się na tle innych
(pisownia oryginalna):

Kwestia limitu osób w wielu przypadkach jest kluczowa i determinuje to, iż nie
zajęcia, które mnie interesują i ich konkretne grupy zajęciowe z powodu zbyt małej
liczby osób
● nie zostają utworzone i zmuszony jestem na siłę realizować zajęcia, które

mnie nie interesują
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● Niestety kiedy piszę tę odpowiedź (2 października 2021) nie mam

możliwości rejestracji na ważne ćwiczenia z przedmiotu
obligatoryjnego
z powodu limitu miejsc - i to pomimo zdalnego nauczania.
● Zazwyczaj plan jest ułożony tak,

że istnieje tylko kilka kombinacji

przedmiotów, które się nie pokrywają, więc szansa aby pójść na coś co nas
interesuje jest nie duża.”
● tak, był konkurs zgłoszeń
● Limity są wskazywane dopiero po rejestracji, do końca nie wiadomo które

przedmioty zostaną uruchomione
● Limit wyboru zajęć - możliwość wyboru tylko 4 z dostępnych 20
● Myszalem chodzić na zajęcia wybrane przez jednostkę.
● Był to murs dedykowany dla innego programu studiów.
● brak zgody prowadzącego na udział w zajęciach; brak zgody dyrektora

instytutu na udział w zajęciach;
● Kolidowały w 100% z moim odgórnie ustalonym planem zajęć.
● z powodu zajęc zdalnych losowe podzielili nas na dwa rodzaje przedmiotów

zamiast, że każdy mógł wybrać 1 z 3
Niektóre uczelnie oferują możliwość ułożenia własnego planu zajęć przez
studenta, najczęściej poprzez elektroniczny system zapisów. Autorzy spotkali się
z ograniczeniem takiej możliwości, np. dostosowanie swojego planu zajęć jest
dostępne dopiero po pierwszym roku studiów pierwszego stopnia. Wspomniane
wcześniej internetowe zapisy, odbywają się według zasady “kto pierwszy ten
lepszy”, rankingu średniej (konkurs zgłoszeń) lub innego kryterium wskazanego
przez władze jednostki dydaktycznej. Taki system rejestracji dotyczy przedmiotów
umieszczonych w programie studiów w danym roku oraz zajęć dodatkowych zazwyczaj jest bardzo mały wybór zajęć dodatkowych i są niejako arbitralnie
udostępniane w turze rejestracji. W teorii student ma możliwość zapisu na każde
zajęcia, nawet nie ze swojego wydziału, natomiast praktyka jest zgoła inna. Często

28

nie ma procedur lub są to możliwości dostępne dla “bardziej wtajemniczonych” lub
wytrwałych. Wtajemniczenie odnosi się do przejścia przez cały proces

administracyjny (połączenie wizji świata Kafki i Orwella), np. uzyskanie zgód od
prowadzących

z

innej

jednostki

dydaktycznej,

zgód

od

sekretariatów

dydaktycznych (obu jednostek), zgód dyrekcji (obu jednostek), gdzie często
występują kolizje decyzyjności tych jednostek. Zapisy odbywają się na konkretny
przedmiot, blok zajęciowy (zespół kilku przedmiotów łączonych w blok zajęć) czy
grupy zajęciowej (określone numerami grupy mają zajęcia według przypisanego
harmonogramu). W przypadkach gdy studentów na roku jest więcej niż przypada
miejsc na jedną grupę, blok zajęć lub przedmiot, tworzy się dodatkowe grupy, bloki
lub przedmioty, np. w innych godzinach lub z innymi prowadzącymi.

Komentarz odnoszący się do ograniczenia uczestnictwa w zajęciach, nie
dodatkowych a obowiązkowych dla studentów wprawia w zdumienie. Po pierwsze
ze względu na to, że jego autor wskazuje na tryb zdalny odbywanych ćwiczeń, a po
drugie daje do zrozumienia, że uczelnia uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia,
które są w jego programie studiów, czyli są obligatoryjne. To dość niepokojące
sygnały, ale każda sprawa wymaga wnikliwej analizy, gdyż nie wiadomo, czy autor
podał wszystkie informacje i czy są one zgodne z rzeczywistym stanem
faktycznym.

Analiza danych opisowych dotyczących nieprawidłowości systemu (pisownia
oryginalna):
● Zapisy na czas uniemożliwiły mi dostanie się na jakieś zajęcia bo

wyczerpany limit został w kilka sekund, a system się zawieszał.
● Zajęcia, które wybrałem nie zostały uruchomione, Raz pokazywaly sie jako

dostepne a za drugim razem calkowicie znikaly z listy i trzeba bylo poswiecic
bardzo duzo czasu na szukanie ich
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● Kiedyś godzina zajec które wybrałem zmieniła sie po ich wyborze i mi

kolidowała z innymi zajęciami.
● Ograniczenia związane z pandemią; wielokrotne zmiany zaplanowanego

terminu odbywania się zajęć
● Mój uniwersytet pozwala wybrać na danym roku tylko jedne zajęcia

dodatkowe, decyduje większość grupy (niezależnie od jej liczebności)
● Tworzony jest zawsze tylko jeden przedmiot z dwóch do wyboru - decyduje

większość

Studenci z sentymentem wspominają indeks w wersji papierowej. Obecnie
został on niemalże w pełni zastąpiony indeksem elektronicznym. Rozwiązania
wprowadzone na uczelniach, w kontekście systemów obsługi elektronicznej toku
studiów studenta, są zróżnicowane. Przez cyfryzację dokumentacji przebiegu
studiów, zwirtualizowane również zostały procesy rejestracji na zajęcia, w tym
zajęcia dodatkowe. Komentarze odnoszące się do działania systemu nie są
odosobnionymi przypadkami, dlatego też nie bez powodu na początku
wspomniano indeks papierowy, który wiązał się z wielogodzinnym kolejkami do
prowadzącego, w oczekiwaniu na upragniony wpis. Systemy miały to w znacznej
mierze uprościć, ale większość z nich jest nieprzystosowana, niezrozumiała dla
odbiorców, nie wspominając o pracownikach np. dziekanatów, którzy posiłkując
się tzw. słownikami, na bieżąco starają się robić, co mogą. Zawieszanie się
systemu, znikanie zajęć czy zmiany godzin są powszechną praktyką. O ile pierwsze
można uzasadnić wadliwym działaniem serwerów, o tyle ostatnie często ma swoją
przyczynę w zmianach planu zajęć (np. dostrzeżona kolizja, czasami z błędu
wprowadzającego) bez uprzedzeń i zastosowania środków taryfikacji ulgowej dla
pokrzywdzonych, co znacząco wpływa na niemożność zapisów na zajęcia
dodatkowe, a w konsekwencji na możliwość indywidualizacji procesu studiów.
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Decyzyjność po stronie grupy (demokratyczne podejście) stanowi przypadek,
w którym studenci decydują większością głosów o wyborze narzuconych zajęć
dodatkowych (pozorne demokratyczne podejście). Nie można wtedy mówić
o przypadkach indywidualizacji studiów, swojego programu, a więc w niektórych
przypadkach można domniemywać, że uczelnia sama zjada swój sukces lub
hamuje swój rozwój poprzez pozorne zindywidualizowanie przebiegu studiów.

Świadomość respondentów na temat ograniczeń:
Czy miałeś/ łaś od początku świadomość ograniczeń dotyczących uruchamiania
zajęć (np. wymaganej liczby osób)?

Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 72,6% respondentów. Umożliwia to
stwierdzenie, że studenci posiadają wiedzę lub jakąś jej część na temat ograniczeń
i uwarunkowań odnośnie uruchamiania zajęć i mają jej pełną lub częściową
świadomość. Przecząco, tzn. z góry, 23,8% badanych stwierdziło, że nie posiada
takiej wiedzy, a 3,5% zadeklarowało, że na ich uczelni nie występują takie problemy.
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Uwaga

przechyla

się

na

stronę

dotyczącą

tego,

że studenci mają świadomość na temat ograniczeń w wyborze zajęć, co prowadzi
też do wysunięcia wniosku, że uczelnie realizują obowiązek informacyjny w sposób
wystarczający, jednakże zdarzają się uczelnie, na których sposób tej komunikacji
zdecydowanie nie spełnia swojej podstawowej roli.

Sekcja 4 [realizacja zajęć]

Czy zajęcia do wyboru są realizowane tylko dla Twojego roku studiów?

Rekrutując się na studia wybieramy kierunek. W ramach kierunku istnieją
poszczególne roczniki, a w ramach roczników mogą działać grupy (np. grupy
dziekańskie). Zazwyczaj program studiów danego kierunku jest taki sam dla
każdego rocznika, chyba że są wprowadzane pewne modyfikacje, ale stanowią
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raczej marginalne przypadki, które tutaj nie mają znaczenia. Zajęcia dodatkowe,
realizowane na danym roku, bywają wpisane w program studiów na dany rok,
w danym semestrze (letni, zimowy). Są przypadki, gdy określa się je jako

przedmioty dodatkowe, fakultatywne, uzupełniające, ale też są sytuacje, w których
miejsce zajęć dodatkowych jest odgórnie przypisane. Głównym powodem takiej
sytuacji
powinien być wyłącznie fakt, że przedmioty te stanowią uzupełnienie wiedzy
określanej

pod

względem

przydatności

dla

danego

kierunku

studiów,

np. poszerzają zakres jednostki niższego rzędu w konfiguracji ścieżki
specjalność<dyscyplina naukowa. Taki stan rzeczy prowadzi z jednej strony
do wypełnienia podstawowej funkcji uczelni: przekazywania wiedzy, ale ogranicza
możliwość wyboru poszerzenia tej wiedzy w oparciu o swoje zainteresowania
naukowe.
Prawie ¼, czyli 24,9% ankietowanych stwierdziło, że zajęcia do wyboru są
przeprowadzane tylko w ramach ich roku studiów, co stanowi czynnik
ograniczający dla studentów spoza kierunku, ale w większym stopniu gwarantuje
udział w zajęciach osobom z danego kierunku. 75,9% odpowiedzi dowodzi,
że

uczelnie

w

umożliwiającego

zdecydowanej
studentowi

większości

realizację

wywiązują

zajęć

się

dodatkowych

z

obowiązku
w

sposób

nieograniczający. Takie twierdzenie nie jest precyzyjne, gdyż wewnątrz tej grupy
istnieją pewnego rodzaju “mniejsze” wykluczenia:
-

25,6% odpowiedzi dotyczy: “Na uczelni działają grupy, w których są studenci
różnych kierunków, ale są na tym samym etapie”

-

20,6% - to odpowiedzi: “Na uczelni działają grupy, w których są studenci
z różnych lat, ale w ramach jednego kierunku”.

-

19,6% - tylu respondentów stwierdziło, że: “Na uczelni działają grupy,
w których są studenci różnych kierunków, lat, różnych kierunków”.

-

9,2% - tyle odpowiedzi stanowiła odpowiedź “Nie wiem”.
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Rekomendacje:

Z powyższych komentarzy można wyciągnąć kilka interesujących wniosków,
które mogą stanowić przyczynek do dalszych obserwacji, pogłębionych o dane
wyjściowe:
1. Należy przyjrzeć się uważnie tworzeniu limitów grup zajęciowych, być
może

nie

tylko

obligatoryjnych,

przedmiotów

zbadać

dodatkowych,

mechanizmy

ich

ale

również

ustalenia.

Jako

potencjalnego odpowiedzialnego za realizację takiego zadania
wskazuje się samorząd studencki. Taka inicjatywa powinna znaleźć
się w priorytetowych działaniach samorządu lub jego jednostki.
2. Pakietowe wprowadzenie regulacji do dokumentów organizacyjnych
uczelni, jakimi są regulamin studiów, uchwały rad wydziałów lub
innych jednostek, będących w relacji bezpośredniej pod względem
administracyjnym studenta:
a. jeśli konieczne jest określenie limitów grup zajęciowych lub
innych ograniczeń związanych z danymi zajęciami, to należy
zamieścić taką informację, w sposób czytelny, w planie zajęć
oraz (jeśli taki istnieje) w systemie rejestracji;
b. udzielenie właściwemu organowi samorządu studenckiego (w
danej jednostce) współdecyzyjności w zakresie wyboru
sposobu zapisów na zajęcia.
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3. Proces decyzyjności w zakresie tworzenia przedmiotów w wariancie
przedmiotu do wyboru powinien zawierać uzasadnienie oparte na
wsłuchaniu się w potrzeby studentów. Realizacją takiego postulatu
jest organizacja ankietyzacji, którego wyniki powinny stanowić
warunek uruchomienia takiego przedmiotu.

Uruchomienie kampanii profrekwencyjnych i informacyjnych dla studentów na
temat możliwości wybierania dodatkowych zajęć i postulowania do władz

4. Proces decyzyjności w zakresie tworzenia przedmiotów w wariancie
przedmiotu do wyboru powinien zawierać uzasadnienie oparte na
wsłuchaniu się w potrzeby studentów. Realizacją takiego postulatu
jest organizacja ankietyzacji, którego wyniki powinny stanowić
warunek uruchomienia takiego przedmiotu.
5. Uruchomienie kampanii profrekwencyjnych i informacyjnych dla
studentów na temat możliwości wybierania dodatkowych zajęć
i postulowania do władz jednostki o uruchomienie zajęć o wskazanej
tematyce. Wymaga to opracowania stosownych procedur.
6. Elementy wynikające z kształcenia zdalnego, tzn. techniczne
uwarunkowania,

można

wykorzystać

do

powołania

międzyuczelnianego systemu wyboru zajęć dodatkowych, który
umożliwiłyby realizację zajęć dodatkowych - w szerszym katalogu
dostępności.
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Sekcja 5 i 6 [wymiany]
41 studentów spośród 1094 ankietowanych uczestniczyło w programie
wymiany akademickiej, co stanowi 3,75% wszystkich osób ankietowanych.
Spośród tych osób 36 (87,8%) z nich miało możliwość wyboru realizowanych zajęć,
a 5 ankietowanych nie miało takiej możliwości (12,2%).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 31 grudnia 2018 r.
na uczelniach wyższych w Polsce kształciło się 1 230 300 osób. W roku
akademickim 2018/2019 z mobilności studenckiej w ramach programu Erasmus+
skorzystało 9 729 studentów wyjeżdżając za granicę na semestr lub cały rok
akademicki, natomiast do Polski przyjechało 14 920 studentów. Oznacza to,
że z mobilności studenckiej w ramach programu Erasmus+ skorzystało niecałe 0,8%
studentów. Największa liczba studentów korzystająca z programu Erasmus+
pochodzi z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polacy najczęściej wybierają na kraj wymiany
Hiszpanię, Włochy oraz Niemcy.

Sposób wyboru zajęć:
Dokonywanie wyboru realizowanych zajęć odbywało się na różne sposoby, które
można ująć w dwie grupy:
1) część zajęć była określona odgórnie, a na inne studenci sami mogli się
zapisywać np. na fakultety, laboratoria;
2) dowolny wybór na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” poprzez dedykowaną
platformę.
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W jednym przypadku doboru zajęć dokonywała cała grupa na zasadzie
demokratycznego wyboru (większość decyduje).

W przypadku programu Erasmus+ potwierdzenie wyboru zajęć odbywało się
przy pomocy Learning Agreement (LA), a wybór zajęć przez internetowy system
obsługi studentów, np. USOS lub platformę uczelni odbywania mobilności
studenckiej.

W przypadku braku możliwości wyboru zajęć, sytuacja miała charakter
indywidualny (pisownia oryginalna):
● Zajecia zostały wybrane przez dziekana niestety po powrocie zostałam

poinformowana przez nowego dziekana ze przedmioty realizowane
w ramach wymiany nie zostaną uznane i konieczne jest ich powtórzenie
mimo ze zmuszona byłam do realizacji 53 ECTS podczas Erasmusa
i

odrabiania

po

powrocie

wszystkich

przedmiotów,

których

nie

zrealizowałam podczas wymiany wraz ze studentami niestacjonarnymi.

Z perspektywy Parlamentu Studentów RP mobilność studencka i wymiana
akademicka powinna umożliwić studentowi realizację zajęć na uczelni goszczącej,
bez konieczności nadrobienia zaległości czy odbycia dodatkowych zajęć na
uczelni macierzystej. Wynika to m.in. z założenia, iż mobilność realizuje się na tym
samym stopniu studiów z uwagi na dbałość o najwyższą jakość działań oraz w celu
realizacji osobistych potrzeb rozwojowych studenta.

37

Wydłużanie studiów po mobilności/ wymianie studenckiej:
Pytanie o konieczność wydłużenia studiów z uwagi na udział w programie
mobilności czy wymiany studenckiej było pytaniem z trzema opcjami odpowiedzi
oraz miejscem na inną odpowiedź, z której skorzystało 6 ankietowanych (14,62%).

Około 73% studentów korzystających z programu mobilności lub wymiany
studenckiej nie musiało wydłużać swoich studiów. Natomiast niecałe 10% musiało
wydłużyć swoje studia i na prośbę uczelni, musiało “nadrobić” przedmioty
na uczelni macierzystej, a 2,4% studentów nie osiągnęło na wyjeździe
wystarczającej liczby punktów ECTS, co także wiązało się z koniecznością
wydłużenia okresu studiów.

Spośród 14,63% ankietowanych dwoje studentów niedawno rozpoczęło
swoją mobilność studencką, więc nie byli w stanie odpowiedzieć na pytanie.
Pozostali respondenci wskazali na konieczność realizacji przedmiotów na uczelni
macierzystej (rok wcześniej lub w trakcie odbywania wymiany akademickiej),
natomiast nie wpłynęło to na wydłużenie ich toku studiów.

W komentarzach do tej sekcji studenci opisali np. że uczelnia macierzysta
przyznała im mniej punktów ECTS za zrealizowany przedmiot na uczelni
goszczącej, a także o sytuacjach konieczności nadrobienia przedmiotów
po powrocie z wymiany.
W ramach badania pojawił się także komentarz, iż osoby studiujące
niestacjonarnie mają utrudnione możliwości, a czasem nawet brak możliwości
skorzystania z programu Erasmus+. Wiąże się to m.in. z koniecznością rezygnacji
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z pracy, którą studenci podejmują w Polsce i jednoczesnego pokrycia kosztów
studiów niestacjonarnych, jak i utrzymania się zagranicą.

Rekomendacje

Rekomendujemy, aby uczelnie wspierały studentów w wyborze zajęć, które
pokrywają się z zajęciami w sylabusach, aby uniknąć konieczności wydłużenia
studiów. Ponadto dobrym rozwiązaniem mogłyby być centralne rekomendacje
Ministerstwa Edukacji i Nauki bądź, w ramach uczelni, zarządzenia rektora, które
w sposób formalny pozwalałyby na uznanie efektów uczenia się zrealizowanych
podczas mobilności (bez włączania w ten proces nauczycieli akademickich).
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Sekcja 7 [znajomość przepisu]

Czy wiesz, że na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie studiów każdy student w ramach programu studiów
powinien mieć możliwość wyboru zajęć, którym przypisano punkty ECTS
w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby ECTS całego programu studiów?

Spośród 1094 ankietowanych studentów 850 nie wie, że na mocy
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów każdy
student w ramach programu studiów powinien mieć możliwość wyboru zajęć,
którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby ECTS
całego programu studiów. Natomiast 244 ankietowanych ma wiedzę o tym
przepisie prawa.

Rekomendacje:

Rekomendujemy promocję wśród studentów zapisów z Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów. Dodatkowo Parlament
Studentów RP oraz samorządy studenckie mogłyby informować studentów
o powyższym. zapisie, m.in. podczas szkoleń z praw i obowiązków studenta.
Informacja byłaby umieszczona w prezentacji, która jest przekazywana
po Konferencji Ekspertów Praw Studenta.
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Podsumowanie
Proces indywidualizacji studiów jest procesem wzmacniającym jakość
kształcenia - umożliwiającym dostosowanie programu studiów do swoich
oczekiwań oraz kształcenie specjalistyczne. W niniejszej publikacji przedstawiono
najważniejsze

aspekty,

podsumowujące

rzeczywistość

polskich

uczelni

na podstawie przeprowadzonych badań w zakresie korzystania z prawa zawartego
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dotyczy
możliwości wyboru zajęć w zakresie nie mniejszym niż 30% ECTS całego programu
studiów. W formie podsumowania przedstawimy skórtowo rekomendacje na
podstawie badań:
● prowadzenie szeroko zakrojonych działań informacyjnych, mających na celu
budowanie

wśród

studentów

świadomości

na

temat

możliwości

indywidualizacji programu studiów;
● realność wyboru zajęć oraz przedstawienie wcześniej zasad, według których
on się odbywa;
● nie ograniczanie wyboru do grupy zajęć - możliwość wyboru pojedynczych
zajęć;
● zagwarantowanie możliwości wyboru zajęć z języka obcego bądź
prowadzonych w języku obcym;
● analiza limitów grup zajęciowych oraz udział samorządów studenckich
w tym mechanizmie;
● tworzenie przedmiotów jako zajęć do wyboru powinno być uzasadnione
potrzebami studentów, wywnioskowanymi na podstawie ankiet;
● umożliwienie wyboru przedmiotów z oferty nie tylko swojej uczelni;
● specjalnego wsparcia wymagają studenci, którzy chcą realizować programy
mobilności - w zakresie uznania efektów uczenia się.
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Infografiki

Pytanie 1: Czy wiesz, że masz możliwość indywidualizacji programu studiów?

1 094 odpowiedzi
TAK: 765 (69,9%)
NIE: 330 (30,1%)

1094 odpowiedzi
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Pytanie 2: Jakie są możliwości indywidualizacji programu studiów, które znasz?

1 094 odpowiedzi
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Metryka
PŁEĆ
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TRYB STUDIÓW:

1094 odpowiedzi
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Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Edukacji i Nauki

