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Wymagania dotyczące profilu ogólnoakademickiego i praktycznego według aktów prawnych 
(wyciąg z wybranych przepisów) 

 
1) Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 z późn. zm. Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 

1365 

 
Art. 2.  

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
18e) profil kształcenia - profil praktyczny lub profil ogólnoakademicki; 

18ea) profil praktyczny - profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu przez 
studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu, że ponad 

połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te 

umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są 
prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią; 

18eb) profil ogólnoakademicki - profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć powiązane z 
prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu 

studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej 

wiedzy; 
 

Art. 9a.  
1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum kadrowego nauczyciela akademickiego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie złożonego przez niego oświadczenia, o którym mowa w 
art. 112a, z tym że nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego kierunków studiów o profilu 

praktycznym na zasadach, o których mowa w ust. 2 i 3, posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią 

mogą być zatrudnieni w wymiarze nie mniejszym niż 25% pełnego wymiaru czasu pracy. 
2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie o profilu praktycznym może zaliczyć do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela 
akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego 

osobą, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy 

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dwie 
osoby posiadające stopień naukowy doktora i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie 

związanej z kierunkiem studiów. 
3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o której mowa w ust. 2, może zaliczyć do minimum kadrowego, 

w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, dwie osoby posiadające tytuł 

zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem 
studiów. 

4. Liczba osób, o których mowa w ust. 2 lub 3, nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczanych do minimum 
kadrowego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, w grupie nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub będących osobami, które 
nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także 50% 

liczby osób zaliczonych do grupy nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 
 

Art. 11.  
1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego i spełniająca warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 

może prowadzić studia o profilu ogólnoakademickim oraz studia o profilu praktycznym na określonym przez senat 
uczelni, w drodze uchwały, kierunku studiów i poziomie kształcenia, w ramach obszarów kształcenia oraz dziedzin 

odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Uchwała senatu uczelni 
określa efekty kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów, odpowiednio do 

poziomu i profilu kształcenia. W przypadku kierunków studiów wymienionych w art. 9b uchwała senatu uwzględnia 
standardy kształcenia określone dla tych kierunków. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczelni, w której nie ma podstawowej jednostki organizacyjnej 

prowadzącej co najmniej jeden kierunek studiów, jeżeli w jej strukturze występuje co najmniej jedna jednostka 
organizacyjna posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w obszarze kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów, 

spełniająca warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2, a także na podstawie art. 

9c - w przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, która: 
1) posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia i dziedzinie, do 
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których jest przyporządkowany kierunek studiów - może uzyskać uprawnienie do prowadzenia, zgodnie z 

opisem efektów kształcenia określonym przez senat uczelni: 
a) studiów o profilu praktycznym na tym kierunku i określonym poziomie kształcenia, 

b) studiów o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku i określonym poziomie kształcenia; 
2) nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia i dziedzinie, do 

których jest przyporządkowany kierunek studiów - może uzyskać uprawnienie do prowadzenia, zgodnie z 

opisem efektów kształcenia określonym przez senat uczelni: 
a) studiów o profilu praktycznym na określonym kierunku i poziomie kształcenia, 

b) studiów o profilu ogólnoakademickim na określonym kierunku i poziomie kształcenia, jeżeli: 
– prowadzone na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia o profilu praktycznym uzyskały 

co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
– zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej ośmiu nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub będących 

osobami, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na 
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dla których uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, 
reprezentujących dziedzinę nauki lub sztuki związaną z danym kierunkiem studiów, 

– prowadzi badania naukowe w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów. 

4. Podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni, o których mowa w ust. 3, uprawnienie do prowadzenia 
studiów nadaje, na wniosek rektora, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po 

zasięgnięciu opinii: 
1) Polskiej Komisji Akredytacyjnej - dotyczącej efektów kształcenia określonych przez senat uczelni oraz 

spełniania warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2, a także na 
podstawie art. 9c - w przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; 

2) właściwego ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa w art. 33 ust. 2. 

9. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kształcenie na określonym kierunku studiów i 
poziomie kształcenia o profilu praktycznym jest obowiązana uwzględnić w programie kształcenia co najmniej 

trzymiesięczne praktyki zawodowe. Jednostka ta może organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć 
dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, uwzględniając realizację 

wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia. 
 

Art. 168a.  

1. Uczelnia może prowadzić studia o profilu praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych. 

2. Sposób prowadzenia i organizację studiów, o których mowa w ust. 1, określa umowa zawarta w formie 

pisemnej między uczelnią a podmiotem gospodarczym. Umowa może określać: 
1) możliwość prowadzenia zajęć ze studentami, w szczególności praktycznych, przez pracowników podmiotów 

gospodarczych; 
2) udział podmiotu gospodarczego w opracowaniu programu kształcenia; 

3) sposób dofinansowania studiów przez podmiot gospodarczy; 
4) efekty kształcenia; 

5) sposób realizacji praktyk i staży. 

Art. 168b.   

1. Uczelnia może prowadzić studia we współpracy z organem nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu, 

organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania 
zawodu, organem samorządu zawodowego, organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym. 

2. Sposób prowadzenia i organizację studiów, o których mowa w ust. 1, określa umowa zawarta w formie 

pisemnej między uczelnią a podmiotem, o którym mowa w ust. 1. Umowa może określać: 
1) sposób prowadzenia zajęć ze studentami; 

2) udział podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w opracowaniu programu kształcenia; 
3) efekty kształcenia, z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności sprawdzanych w postępowaniu kwalifikacyjnym o 

nadanie uprawnień do wykonywania zawodu; 
4) sposób realizacji praktyk i staży. 
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2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. 
w sprawie warunków prowadzenia studiów  

 
 

§ 4 

1. Program studiów dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć powiązane z praktycznym 
przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. 
2. Program studiów dla kierunku o profilu ogólnoakademickim obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi 

badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów, którym przypisano punkty 
ECTSw wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 2, służące zdobywaniu przez 

studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych. 

 
§ 5 

1. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów dla kierunku o 
profilu praktycznym, są prowadzone: 

1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej; 

2) w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych przez studentów; 
3) przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające 

zakresowi prowadzonych zajęć. 
2. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną są prowadzone przez nauczyciela akademickiego 

posiadającego dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie tej dyscypliny. 
 

§ 7 

4. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia na kierunku o profilu ogólnoakademickim, 
jeżeli prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom 

tego kierunku: 
1) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań – w przypadku studiów pierwszego stopnia; 

2) udział w badaniach – w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

 
 

 


