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Studia o profilu ogólnoakademickim, to studia związane
z działalnością naukową prowadzoną w uczelni w dyscyplinach, do których został przyporządkowany kierunek. Koncepcja kształcenia dla tych studiów powinna uwzględniać
na studiach pierwszego stopnia przygotowanie studentów
do prowadzenia badań naukowych, a na studiach drugiego
stopnia udział studentów w tych badaniach, co nie wyklucza przygotowania studentów do wykonywania działalności
zawodowej związanej z kierunkiem.
Efekty uczenia się dla kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim powinny w szczególności odnosić się do
charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji, które są dedykowane temu profilowi. W tym wypadku odnosi się to do
studiów II stopnia i charakterystyk:
P7S_WG: student zna i rozumie „główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów”;
P7S_UW: student potrafi „formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi”.
Program studiów o profilu ogólnoakademickim powinien:
1) Obejmować zajęcia związane z prowadzoną w uczelni
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach,
do których przyporządkowany jest kierunek studiów,
w wymiarze większym niż połowa liczby punktów ECTS,
koniecznych do ukończenia studiów. W przypadku, gdy
kierunek przyporządkowany jest do więcej niż jednej
dyscypliny naukowej, w tej grupie zajęć powinny zostać uwzględnione wszystkie te dyscypliny w liczbie
punktów ECTS odpowiadającej proporcjom, w których
kierunek został do tych dyscyplin przyporządkowany.
2) Uwzględniać udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział
w tej działalności. Ten udział może być zapewniony
poprzez proces dyplomowania. W przypadku studiów
o profilu ogólnoakademickim prace dyplomowe mogą
odpowiadać wszystkim trzem rodzajom działalności naukowej, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania kompetencji studentów właściwych dla poziomów studiów:
a) badaniom podstawowym rozumianym jako prace
empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach
zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na
bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
b) badaniom aplikacyjnym rozumianym jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich
znaczących ulepszeń;

c) pracom rozwojowym, które są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych
lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz
projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług,
z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe
i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
W przypadku kierunków prowadzonych w dziedzinie
sztuki proces dyplomowania odnosi się do twórczości artystycznej rozumianej jako działania twórcze w sztuce, których efektem jest stanowiące wkład w rozwój kultury dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym także
artystyczne wykonanie, przy czym w przypadku studiów
o profilu ogólnoakademickim należałoby się spodziewać
uwzględnienia teoretycznych aspektów tej twórczości.
Na profilu ogólnoakademickim program studiów nie musi
uwzględniać praktyk zawodowych, jeśli nie są one wymagane właściwym dla kierunku standardem kształcenia
w tym standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela.
Przepisy dopuszczają, aby w przypadku studiów o profilu
ogólnoakademickim 75 proc. liczby punktów ECTS koniecznych
do ukończenia studiów mogła być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim formalnie wymagane jest także, aby co najmniej 75 proc. godzin zajęć było prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu
pracy. Przy czym należy mieć na uwadze, że uczelnia zobowiązana jest zapewnić, aby zajęcia były prowadzone przez
osoby posiadające kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć, a więc w przypadku
zajęć związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową i zajęć przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub zapewniających udział w tej działalności
powinny to być osoby, które powadzą działalność naukową
odpowiadającą zakresowi przydzielonych im zajęć.
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