
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 studia doktoranckie, dla kandydatów posiadających 

tytuł magistra albo tytuł równorzędny; 

 umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy  

w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki; 

  przygotowujące do samodzielnej działalności 

badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego 

doktora; 

SZKOŁA 

WYŻSZA 

STUDIA 

STUDIA III STOPNIA 

 studia magisterskie, dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości; 

 umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie 

kształcenia; 

 przygotowują do twórczej pracy zawodowej; 

 kończą się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego; 

 ich ukończenie umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia; 

JEDNOLITE STUDIA 

MAGISTERSKIE 

 studia magisterskie, dla kandydatów posiadających stopień licencjata lub 

inżyniera; 

 umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie 

kształcenia; 

 przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie; 

 kończą się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego;  

  ich ukończenie umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia; 

STUDIA II STOPNIA 

 studia licencjackie lub inżynierskie; 

 umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie 

kształcenia,  

 przygotowują do pracy w określonym zawodzie,  

 kończą się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera;  

STUDIA I STOPNIA 

 form kształcenia przeznaczona dla osób  

legitymujących się dyplomem ukończenia 

studiów wyższych. 

STUDIA 

PODYPLOMOWE 

 2 lata nauki; 

 kończy się 

egzaminem 

potwierdzającym 

kwalifikacje 

zawodowe; 

  
SZKOŁA BRANŻOWA 

II STOPNIA 

 3 lata nauki; 

 kończy się 

egzaminem 

potwierdzającym 

kwalifikacje 

zawodowe; 

SZKOŁA BRANŻOWA 

I STOPNIA 

 maksymalnie 2,5 roku 

nauki; 

 dla osób z wykształceniem 

średnim lub średnim 

branżowym; 

SZKOŁA 

POLICEALNA 

 5 lat nauki; 

 kończy się maturą; 

 w trakcie nauki zdaje się 

 1 lub 2 egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe; 

 kończy się 

 egzaminem 

potwierdzającym 

kwalifikacje 

zawodowe; 

KWALIFIKACYJNE 

KURSY ZAWODOWE 

 3 lata nauki; 

 szkoła dla uczniów  

z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym 

oraz dla uczniów 

 z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi; 

SZKOŁA SPECJALNA 

PRZYSPOSABIAJĄCA 

DO PRACY 

 4 lata nauki; 

 kończy się maturą; 

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 8 lat nauki, 

 w klasie ósmej egzamin 

ósmoklasisty; 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 dziecko może uczęszczać 

do przedszkola od 3 r.ż; 

 w 6 r.ż obowiązkowe 

roczne przygotowanie 

przedszkolne; PRZEDSZKOLE 

TECHNIKUM 

STRUKTURA SYSTEMU EDUKACJI 
obowiązuje od 1 września 2019 r. 
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