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Czy studia w USA to tylko Harvard?
 Nie!
 Szkolnictwo wyższe w USA to system ponad 4000

Uczelni słynących z:
 Jakości
 Mnogości wyboru

 Zróżnicowania (również kulturowego)
 Wartości
 Elastyczności w doborze zajęć

Porównanie danych – Polska i USA
USA

Polska

Liczba ludności

313,232,044*1

38,441,588*2

Liczba studentów

Ok.. 20,428,000*3

1,817,533 *4

[ok. 6,5 % ludności]

[ok. 4,7% ludności]

Liczba studentów z
zagranicy (2010 r.)

690,923 *5

Ok.. 17,000*6

[ok. 3,4% studentów]

[ok. 0,09% studentów]

Liczba uczelni ( w tym
prywatnych)

4,352 (2,667)*7

457 (326)*8

1 – CIA – The World Factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.
2 - CIA – The World Factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.
3 - U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. (2011). Digest of Education Statistics, 2010 (NCES 2011-015), Chapter 3 .
4 – Bank Danych Lokalnych GUS - http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
5 – Open Doors 2010 Fast Facts - http://www.iie.org/en/Research-and-Publications/Open-Doors.
6 – Rzeczpospolita, „ Dla studenta lepsza Praga niż Warszawa” 24 lutego 2011 r.
7 - U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2011. [Dane na 2007 rok.]
8 – Dane zaczerpnięte z dokumentu „PARTNERSTWO DLA WIEDZY Założenia zmian ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” i ustawy „O stopniach naukowych i tytule naukowym”.”

Szkolnictwo wyższe w Polsce – Podstawowe
informacje – Podział uczelni
Uczelnie publiczne

Uczelnie niepubliczne
Uniwersytet
Uniwersytet Techniczny

Uniwersytet „przymiotnikowy”
Politechnika
Akademia
Kolegium
Wyższa Szkoła Zawodowa

Szkolnictwo wyższe w Polsce – Podstawowe
informacje
 Studia dzieli się na III stopnie

zgodnie z założeniami Procesu
Bolońskiego:
 Studia

I
stopnia
Licencjackie/Inżynierskie


Trwają minimum 6 semestrów
(Licencjackie) / 7 semestrów
(Inżynierskie)

 Studia

II
Magisterskie


stopnia

–

Mogą trwać 3 lub 4 semestry

 Studia

III
Doktoranckie

 W

–

stopnia

–

przypadku
określonych
kierunków funkcjonują również
studia jednolite magisterskie
trwające od 9 do 12 semestrów.

Szkolnictwo wyższe w USA – Podstawowe
informacje – Podział uczelni
Uczelnie publiczne

Uczelnie prywatne

Community College

Junior College

College

College

Institute

Institute

Graduate Schools

Graduate Schools

University

University

Szkolnictwo wyższe w USA – Podstawowe
informacje
 Studia w systemie USA dzieli się na dwa rodzaje:
 Undegraduate Studies – Studia I stopnia
 Graduate Studies – Studia II stopnia

Szkolnictwo wyższe w USA – Podstawowe
informacje
 Undergraduate studies
 Studia trwające do 4 lat
 Studenci mogą wybrać :




junior/community college, które głównie oferują 2 letnie
studia kończące się tytułem Associate.
Inne instytucje (oraz niektóre college) oferujące studia 4
letnie kończące się tytułem Bachelor.

 Po osiągnięciu tytułu Associate można studiować jeszcze

dwa lata by osiągnąć Bachelor, choć nie wszystkie
uczelnie umożliwiają takie uzupełnienie

Szkolnictwo wyższe w USA – Podstawowe
informacje
 Graduate studies
 Realizowane w graduate school po uzyskaniu tytułu
Bachelor
 Dla studentów z zagranicy konieczne może być
osiągnięcie dodatkowych warunków
 W ramach graduate studies można realizować program
Master’s trwający od 1 do 2 lat.
 Można również uczestniczyć w programie PhD, który
trwa przeważnie 3 lata.

Porównanie – Polska i USA
System Polski

System USA

Uczelnie publiczne - finansowane z
budżetu państwa

Uczelnie publiczne - finansowane z
budżetu stanowego/federalnego

Uczelnia publiczne - kształcą
Uczelnie publiczne i prywatne - Za
studenta bezpłatnie przez okres do 6 lat kształcenie pobierają czesne.
[obowiązuje od 1 X 2011 r.]
W wypadku publicznych uczelni
stanowych – czesne jest często niższe
dla mieszkańców stanu.
Tworzenie kierunków studiów:
Do 1 X 2011 – wymóg spełniania
kryteriów listy kierunków
przygotowanych przez MNiSW
Od 1 X 2011 – dużo większa swoboda w
kreowaniu programów studiów w
oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji

Tworzenie kierunków studiów:
Departament ds. Edukacji nie ingeruje
w sprawy tworzenia programów
nauczania pozostawiając to w gestii rad
poszczególnych uczelni

Czy Polak może studiować w USA?
 Oczywiście! 
W

ubiegłym roku akademickim z możliwości
studiowania w USA skorzystało 2771 osób z Polski.
 Połowa
tej grupy to studenci programów
undergraduate.

Źródła informacji o studiach w USA
 Informacje ogólne:
 http://www.educationusa.state.gov/
 http://fulbright.edu.pl/
 http://poland.usembassy.gov/edu_culture.html
 Testy:
 http://www.ets.org/toefl/
 http://www.ets.org/gre/
 http://www.gmac.com/
 http://www.collegeboard.com/
 Pomoc finansowa:
 http://www.collegeboard.com/
 http://www.finaid.org/

W razie pytao/uwag:
 Zapraszam do kontaktu mailowego:

 michal.goszczynski@evolucja.org.pl

