Karta Praw Studenta
Karta Praw Studenta została podpisana 12 września 2012 roku, przez minister nauki i
szkolnictwa wyższego profesor Barbarę Kurdycką oraz, w imieniu rektorów szkół wyższych,
profesora Wiesława Banysia – Przewodniczącego Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Karta stanowi spis wprowadzonych reformą szkolnictwa wyższego podstawowych praw
studentów.

Znaj swoją wartość.
Uczelnia jest dla studentów. Od ilości kształcących się
studenów zależy wysokość dotacji ze skarbu państwa. Jeśli
Was zabraknie, to uczelnia nie tylko straci pieniądze, ale
także rację bytu na rynku.
Jednym z najważniejszych założeń obecnej polityki
szkolnictwa wyższego jest kształcenie z dostosowaniem do
potrzeb studenta (Student Centered Learning) co w praktyce
wiąże się np. dostosowaniem progamu zajęć do potrzeb
studentów i rynku pracy lub ułożenia dogodnego planu zajęć.

Wszystko zależy od Ciebie! Nauka popłaca.
Studia w Polsce na uczelniach państwowych są bezpłatne, a
dostęp do nich jest powszechny. Jedynym krytetium jest
odpowiedni wynik egzaminów maturalnych. Studenci mają
prawo do darmowego studiowania na międzywydziałowych
studiach
interdyscyplinarnych,
gdzie
w
ramach
indywidualnego programu łącząc interesujące ich dziedziny.

Wszystko zależy od Ciebie! Nauka popłaca. (vol. II)
Jesli student chce rozpocząć kolejny kierunek, to również
może go studiować za darmo. Przez pierwszy rok studia są
nieodpłatne, a każdy kolejny rok również będzie darmowy
jeśli będziesz jedną z 10% najlepszych osób na kierunku.

Pamiętaj!
Uczelnia nia może pobierać od Ciebie opłat za:
- egzaminy poprawkowe;
- egzaminy komisyjne;
- egzaminy dyplomowe;
- wpis na kolejny semestr studiów;
- złożenie pracy doplomowej;
- ocenę pracy dyplomowej;
- wydanie suplementu do dyplomu.

Przy rozpoczęciu studiów podpiszesz z uczelnią umowę.
Przeczytaj ją.
Umowa określa warunki studiowania oraz, w przypadku
studentów niestacjonarnych, wysokość czesnego. Jest ona
bardzo istotna i gwarantuje, że w trakcie trwania studiów nie
wydarzy się nic niespodziewanego (np. zmiana programu
studiów).

Opłaty, czyli za co uczelnia publiczna może pobierać
pieniądze wg. Katalogu usług edukacyjnych:
- studia niestacjonarne;
- studia podyplomowe;
- II kierunek (jeśli się nie jest w 10% najlepszych
studentów);
- powtarzanie przedmiotów;
- dodatkowe zajęcia;
- studia prowadzone w języku obcym.
Opłaty związane z procedurami administracyjnymi np.
wydaniem legitymacji, są określone odrębnymi przepisami.
Wykładowcy są dla Ciebie. Bierz udział w ankietyzacjach.
Nikt lepiej niż student nie zna mocnych i słabych stron
wykładowców. Kadra naukowa też musi się starać. Zajęcia
powinny być merytoryczne, wykłady i ćwiczenia
prowadzone ciekawie oraz w przystępny sposób.
Nauczyciele akademiccy muszą mieć dla Ciebie czas. To
między innymi od Twojej opinii zależy, czy wykładowca
będzie nadal prowadził zajęcia ze studentami.
Oceny będą dokonywane co dwa lata (w przypadku
profesorów mianowanych co cztery). Jeśli nauczyciel
akademicki dwukrotnie zostanie oceniony negatywnie, straci
pracę.
Rodzina na obronie? Jak najbardziej.
Jeśli obawiasz się, że komisja jest nastawiona do Ciebie
nieprzychylnie, bądź po prostu czujesz, że obecność
przyjaciół, rodziny czy potencjalnego pracodawcy na
egzaminie dyplomowym sprawi, że lepiej Ci pójdzie, to
poproś o jawny przebieg egzaminu W razie wątpliwości
będziesz mógł też przekonać się, czy jesteś oceniany
merytorycznie, a profesor ma szansę zaprezentować przed
ekspertami z danej dziedziny efekty Waszej współpracy.
Zarówno student jak i promotor może zawnioskować o
upublicznienie obrony pracy dyplowmowej.

Zapoznaj się ze statystykami.
Będziesz wiedział czy starsi koledzy studiujący ten sam
kierunek co Ty znaleźli zatrudnienie.
Dzięki monitoringowi losu absolwentów jednostki wiedzą,
czy realizowany program studiów jest dobry i czy odpowiada
wymogom rynku pracy.

Skończyłeś studia? Też masz swojego rzecznika.
Studia to przepustka do rynku pracy, a Rzecznik Praw
Absolwenta jest Twoim sprzymierzeńcem. Działa od 2011
roku. Jego zadanie to monitorowanie losów absolwentów i
rekomendowanie takich rozwiązań prawnych, które pozwolą
im lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Sprawdza np. czy
programy studiów dobrze przygotowują do wykonywania
konkretnych zawodów. Z prośbą o pomoc do Rzecznika
może
zwrócić
się
każdy
absolwent.
Obecnie Rzecznikiem jest Bartłomiej Banaszak.

