SŁOWNIK POJĘĆ UCZELNIANYCH
Czesne - jest to opłata za studia na wyższej uczelni.
Ćwiczenia - podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach wyższych. Ich celem jest
pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Dlatego też ćwiczenia odbywają się
zazwyczaj w małych grupach i trwają półtorej godziny (bywają tez ćwiczenia 45 minutowe). Odmianą
i uzupełnieniem ćwiczeń jest na niektórych kierunkach studiów laboratorium
Dni otwarte - akcja promocyjna, organizowana przez wyższe uczelnie (lub niektóre ich wydziały),

polegająca zwykle na organizowaniu spotkań z władzami uczelni i kadrą dydaktyczną,
przeprowadzaniu pokazów, udostępnianiu materiałów informacyjnych. Jej cel to zapoznanie
kandydatów ze szkołą oraz z warunkami studiowania

Dziekan - osoba stojąca na czele wydziale uczelni, kierująca w jego ramach sprawami uczelni
Dziekanat - biuro na wydziale danej uczelni, z którym każdy student utrzymuje częsty kontakt w
wielu sprawach, np. w celu oddania indeksu na koniec semestru czy roku akademickiego, podbicia
legitymacji, pobierania i składania różnych dokumentów
Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w

procesie kształcenia przez osobę uczącą się (art. 2 ust. 1 pkt 18c);

Egzamin komisyjny ("komis") - ostatnia szansa zaliczenia danego przedmiotu, w wypadku

oblania egzaminu poprawkowego, egzaminowany staje przed komisją, w skład której wchodzą:
właściwy egzaminator oraz (najczęściej) dziekan wydziału i dyrektor instytutu

Egzamin poprawkowy - dodatkowa szansa zdania egzaminu, gdy na sesji właściwej powinie

nam się noga. Studentowi przysługuje co najmniej jedna poprawka, lecz liczba ta może zostać
zwiększona (zależy to od dobrej woli wykładowcy danego przedmiotu)

Egzamin "zerowy" - egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż ten w sesji, ustala go
wykładowca. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala nam odciążyć się w czasie
sesji i czasami zwiększa ilość możliwych podejść do egzaminu
Forma studiów - studia stacjonarne i studia niestacjonarne (art. 2 ust. 1 pkt 11a);

Immatrykulacja - uroczystość, w czasie której w poczet studentów są przyjmowani nowe osoby;
wtedy to też otrzymują oni indeksy uczelni wyższych
Indeks - to najważniejszy dokument każdego studenta – książeczka dokumentująca przebieg
studiów. Do indeksu nauczyciele akademiccy, z którymi masz zajęcia wpisują oceny z zaliczeń i
egzaminów. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej indeks składa się do Dziekanatu. Prodziekan ds.
Nauczania po stwierdzeniu zgodności ocen w indeksie i protokołach egzaminacyjnych swoim
podpisem potwierdza wpis na następny semestr. Do indeksu wpisuje się ewentualne warunkowe
zaliczenia przedmiotu, udzielane urlopy, pochwały i nagany. Numer indeksu zwany niekiedy nr
albumu warto zapamiętać – będziecie się nim wielokrotnie posługiwać.
Inauguracja Roku Akademickiego - Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego.

Ceremonię prowadzi JM Rektor. Uczestniczą w niej władze Uczelni i Wydziałów, pracownicy Uczelni,
studenci oraz zaproszeni goście: przedstawiciele świata nauki, polityki, kultury i duchowieństwa, a
także przedstawiciele zaprzyjaźnionych Uczelni.

Inżynier - tytuł ten otrzymuje absolwent studiów magisterskich, które odbywał na politechnice,

bądź absolwent wyższych zawodowych studiów inżynierskich. Tytuł inżyniera świadczy o posiadaniu
wykształcenia wyższego zawodowego

Jednolite studia magisterskie - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci

posiadający świadectwo dojrzałości, kolokwium - forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na danych
wykładach i ćwiczeniach. W odróżnieniu od egzaminów odbywają się one kilka razy w semestrze i
obejmują węższy zakres materiału. Zazwyczaj mają formę pisemną

Kanclerz - kieruje jej administracją i gospodarką w zakresie określonym przez statut oraz rektora.
Kolokwium - forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na danych wykładach i ćwiczeniach. W
odróżnieniu od egzaminów odbywają się one kilka razy w semestrze i obejmują węższy zakres
materiału. Zazwyczaj mają formę pisemną
Kierunek studiów - wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w

uczelni w sposób określony przez program kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 14);

Konwersatoria - forma zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, polegająca na prowadzeniu ze

studentami rozmów i dyskusji na wybrany temat: Konwersatoria to zazwyczaj zajęcia dodatkowe,
wybierane przez samych studentów, uzupełniające podstawowy kurs wiedzy z jakiejś dziedziny

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) - opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący
różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości,
dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb
rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że PRK zawierają opis
hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z
tych poziomów.
Kwalifikacje - efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym

dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych
efektów kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 18b)

Kwestor - pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza.
Laboratorium - zajęcia dydaktyczne, zadaniem których jest praktyczne sprawdzenie wiedzy
nabytej przez studentów w trakcie wykładów i ćwiczeń. Ich trzon stanowią otwarte dyskusje oraz
różnego rodzaju eksperymenty
Licencjat - jest to tytuł zawodowy, przyznawany absolwentom trzyletnich wyższych studiów

zawodowych. Jego posiadanie uprawnia do podjęcia magisterskich studiów uzupełniających. Tytuł
licencjata świadczy o posiadaniu wykształcenia wyższego zawodowego

Lektorat - kurs jęz. obcego na wyższej uczelni
Magister - jest to tytuł zawodowy, który zostaje nadany absolwentom wyższych studiów

magisterskich. Absolwent otrzymuje ten tytuł po obronie pracy magisterskiej. Tytuł magistra
świadczy o posiadaniu wykształcenia wyższego

Odwołanie - ci z kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, mają możliwość
złożenia odwołania od tej decyzji do uczelnianej komisji rekrutacyjnej (w ciągu 14 dni od decyzji).
Komisja ta rozpatruje odwołania i przekazuje wnioski rektorowi, który to podejmuje ostateczną
decyzję
Obszar kształcenia - zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 03 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (art. 2 ust. 1 pkt
14a);

Opiekun roku - osoba opiekująca się rokiem studiów, udziela informacji związanych z organizacją
i tokiem studiów, wspiera proces aklimatyzacji w Uczelni, zachęca i angażuje studentów do
aktywnego udziału w życiu Uczelni
Poziom kształcenia - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie albo studia trzeciego stopnia (art. 2 ust. 2 pkt 2);
Prodziekan - zastępca dziekana, z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących

wydziału

Profil kształcenia - profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez
studenta umiejętności praktycznych albo profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących
zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych (art. 2 ust. 1 pkt 18e);
Program kształcenia - opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z

Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia,
prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego
procesu punktami ECTS (art. 2 ust. 1 pkt 14b);

Punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów
zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania
zakładanych efektów kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 18d);
Rada wydziału - jest to kolegialny organ podejmujący decyzję w najważniejszych sprawach

dotyczących działalności wydziału,

Rektor - godność osoby zarządzającej wraz z senatem szkołą wyższą. Rektorem uczelni może być

osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniona w uczelni jako podstawowym
miejscu pracy. Rektora zwyczajowo tytułuje się Jego/Jej Magnificencja (skrót: JM). W stroju
reprezentacyjnym występuje w czerwonym lub purpurowym płaszczu (todze) z gronostajowego lub
sobolowego futra (lub jego namiastce), często z berłem oraz ozdobnym łańcuchem z symbolami
kierowanej uczelni.

Rekrutacja - nabór kandydatów do szkół. Może on odbywać się poprzez postępowanie
kwalifikacyjne (egzaminy lub konkurs świadectw), bądź po złożeniu podania i wniesieniu opłat.
Termin rekrutacji ustalany jest przez daną szkołę. Oprócz terminu, w którym odbywają się egzaminy
ważny jest również termin składania podań!. Rekrutacja najczęściej odbywa się od maja do września

Rektorat - swoiste ,,centrum dowodzenia", miejsce urzędowania najwyższych władz uczelni rektora, kanclerza. Często wokół rektoratu skupiona jest administracja uczelni
Rozmowa kwalifikacyjna - najlepiej przy okazji składania dokumentów dokładnie spytać o
charakter rozmowy kwalifikacyjnej na danym kierunku, gdyż termin ten jest różnie rozumiany przez
poszczególne uczelnie. Raz rzeczywiście jest to rozmowa o powodach, dla których kandydat
zdecydował się zdawać na dany kierunek, innym razem pod pojęciem tym kryje się normalny egzamin
z konkretnych przedmiotów
Seminarium - zajęcia dydaktyczne odbywające się na ostatnich latach studiów - IV, V rok st.
magisterskich i III rok st. licencjackich. Seminaria mają przygotować studentów do napisania i obrony
pracy magisterskiej bądź licencjackiej
Sesja - czas pod koniec semestru przeznaczony na odbycie egzaminów. Zajęcia w tym okresie się nie
odbywają
Specjalność studiów (specjalizacja) - kierunki niektórych studiów są podzielone na
specjalności, i tak np. kierunek zarządzanie i marketing może mieć specjalności: marketing,
zarządzanie firmą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w administracji publicznej.
Specjalizacja wybierana jest na początku studiów lub po I albo II roku w zależności od ustaleń danej
uczelni i kierunku
Studia akademickie - studia na wyższym szczeblu od wyższych studiów zawodowych. Ich

absolwenci otrzymują tytuły magistra, magistra inżyniera, lekarza medycyny, weterynarii lub
stomatologii

Studia doktoranckie - studia przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów magisterskich,

których celem jest napisanie i obrona pracy doktorskiej. Kończący te studia otrzymuje tytuł doktora.
Czas ich trwania to najczęściej 3, 4 lata

Studia dwustopniowe - studia wyższe, w skład których wchodzą dwa poziomy, stopnie
edukacji: 1. licencjacki - 3 lata; 2. magisterski - 2 lata. Student może zaprzestać nauki na
Studia eksternistyczne - Studia wyższe, tym różniące się od innych, że studenci nie są
zobowiązani do regularnego uczestnictwa w zajęciach. Przeznaczone są dla tych osób, którzy nie
mogą uczestniczyć w odbywających się regularnie obowiązkowych zajęciach na studiach dziennych.
Studia te najczęściej są płatne

Studia licencjackie - są to studia wyższe, najczęściej trwają trzy lata, ich absolwent otrzymuje
tytuł zawodowy licencjata. Mogą one mieć charakter dzienny bądź zaoczny. Po ich ukończeniu można
kontynuować naukę na magisterskich studiach uzupełniających (najczęściej 2 letnich)
Studia magisterskie - studia wyższe kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra (np.
magistra pedagogiki, magistra inżyniera...)
Studia podyplomowe - studia na uczelni wyższej dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra,
magistra inżyniera lub licencjata. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych. Najczęściej trwają 2 lata i są płatne
Studia wieczorowe - są to studia wyższe, przeznaczone głównie dla osób pracujących (lecz nie

tylko), gdyż zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Studia te są płatne

Senat - kolegialny organ uczelni działający w oparciu o przepisy prawa i statutu danej uczelni. Szkoły

wyższe w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy
udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy
tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.

Starosta - student reprezentujący interesy studentów z jednego rocznika na każdym kierunku

studiów, wybierany co roku przez studentów, jego zadaniem jest bezpośredni kontakt z Dziekanem,
wykładowcami, ustalanie terminów zaliczeń i egzaminów itp. Starosta roku odpowiada za
przekazywanie informacji od Prodziekana, Opiekuna roku, z Dziekanatu, Samorządu Studenckiego.

Studia stacjonarne - formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu

kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich (art. 2 ust. 1 pkt 12);

Studia niestacjonarne - forma studiów wyższych, inną nią studia stacjonarne, wskazaną przez

senat uczelni (art. 2 ust. 1 pkt 13);

Studia podyplomowe - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający

kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzona w uczelni, instytucie naukowym Polskiej
Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych (art. 2 ust. 1 pkt 11);

Studia pierwszego stopnia - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci
posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia (art. 2
ust. 1 pkt 7);
Studia drugiego stopnia - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający
co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia
(art. 2 ust. 1 pkt 8);
Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę

organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub
międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na
podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje
drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 10);

Wykład - rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy (najczęściej dla całego roku) w

formie monologu wykładowcy. Odmianą wykładu (najczęściej spotykaną na ostatnich latach studiów)
jest wykład monograficzny, poświęcony wąskiemu zakresowi wiedzy, bądź jakiemuś zagadnieniu

Wyższe studia zawodowe - są to studia wyższe, których absolwenci otrzymują tytuł
zawodowy licencjata bądź inżyniera
Zaliczenie - wpis do indeksu stanowiący potwierdzenie uczestnictwa i pozytywnego zdania
wszystkich kolokwiów w danym semestrze. Posiadanie wszystkich zaliczeń, a co za tym idzie wpisów
w indeksie stanowi warunek dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej

