20 lipca 2022 r.

Opinia Komisji ds. Kształcenia
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
uzgodniona wspólnie z Doradcą Przewodniczącego KRASP do spraw
funkcjonowania systemu edukacji i nauki w kraju i za granicą,
prof. Zbigniewem Marciniakiem
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów
(projekt rozporządzenia z dnia 12 lipca 2022 r.)

Podstawową zmianą, jaką proponuje projekt, jest rozszerzenie katalogu kierunków studiów,
które mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie, zawartego w § 8 ust. 2
nowelizowanego rozporządzenia, o następujące kierunki:
1) architektura wnętrz;
2) psychologia i biologia zwierząt;
3) logopedia;
4) na których kształci się wyłącznie funkcjonariuszy pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej,
zwanych dalej „strażakami”, w służbie kandydackiej;
5) na których jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu
nauczyciela (z wyłączeniem kierunków pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz
pedagogika specjalna, które już obecnie są obligatoryjnie prowadzone jako jednolite studia
magisterskie).
Ponieważ proponowane rozwiązanie ma charakter opcjonalny, decyzja o wyborze trybu
kształcenia stanie się autonomiczną decyzją każdej uczelni, która prowadzi kierunek lub kierunki
studiów z powyższej listy. Komisja jest przekonana, że decyzje te będą podejmowane tak, by
studenci mogli w sposób najbardziej efektywny uzyskać zaplanowane efekty uczenia się. Decyzje
uczelni powinny uwzględniać doświadczenia kształcenia na zbliżonych kierunkach w uczelniach
europejskich, tak aby polscy studenci mogli skorzystać podczas studiów z możliwości jakie
stwarza program Erasmus+. Dlatego Komisja nie zgłasza uwag do zmiany proponowanej przez
omawiany projekt.
Projekt umożliwia także zaliczenie studentowi zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów
zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które studenci nabyli
w czasie wykonywania czynności w ramach realizacji zadań zapewniających pomoc obywatelom
Ukrainy, realizowanych przez podmioty przez jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów,
fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania
publiczne. Działania te, ze względu na nietypowe okoliczności, często wymagały szybkiego
znajdowania kreatywnych rozwiązań. Dlatego Komisja uważa, że jest rzeczą słuszną dostrzeżenie
zdobytych w tych okolicznościach umiejętności praktycznych i popiera zaproponowane
rozwiązanie.

