
KARTA 3 

TEMAT: Nauka za granicą 

1. Możliwość kształcenia za granicą-Dzięki przystąpieniu Polski do UE, młodzież polska uzyskała 

możliwość  podjęcia studiów  w każdym z krajów członkowskich.. Uczelnie wyższe przyjmują 

studentów na takich samych zasadach , jak obywateli swojego kraju.  

2. Dyplomy uzyskiwane na wyższych uczelniach  krajów unijnych są uznawane w całej Europie. 

Studenci mogą korzystać z opieki medycznej ( zarówno w przypadkach nagłych , jak i na 

skutek długotrwałego leczenia) oraz z pomocy finansowej uczelni (stypendia) 

3. Jeśli student zechce powrócić do ojczystego kraju, nie straci lat spędzonych w uczelniach 

zagranicznych, Wybrana uczelnia zaliczy mu okres studiów zagranicznych.  

4. Uniwersytety z niemal całej Europy współpracują ze sobą, realizując różne programy unijne. 

Obejmują one  studia, praktyki oraz wyjazdy zagraniczne w celu edukacji i doskonalenia 

zawodowego. Organizowane kształcenie ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku 

pracy. Niektóre państwa tworzą je również , aby pozyskać studentów pochodzących np.z 

Polski. 

5. Planujemy dalsza naukę 

 Egzamin zawodowy po szkole zawodowej 

a. egzamin zawodowy potwierdza kwalifikacje zawodowe 

b. dwie części egzaminu zawodowego: 

– część pisemna (co najmniej 50% punktów) 

– część praktyczna (co najmniej 75% punktów) 

 Egzamin maturalny 

a. zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuację nauki w szkołach pomaturalnych i 
szkołach wyższych 

b. struktura egzaminu maturalnego 

– obowiązkowe egzaminy pisemne z: języka polskiego, nowożytnego języka obcego, 
matematyki (poziom podstawowy) – obowiązuje próg zdawalności (30%) 

– obowiązkowe egzaminy ustne z: języka polskiego i nowożytnego języka obcego (poziom 
podstawowy) – obowiązuje próg zdawalności (30%) 

– co najmniej jeden egzamin pisemny z przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony – brak 
progu zdawalności) 

ZADANIE 1: Jakie są Twoje plany  po ukończeniu szkoły zawodowej? Czy zamierzasz nadal się 
kształcić, jeśli tak, to w jakim kierunku? 



ZADANIE 2: Czy jeśli nie podejmiesz dalszej nauki, to czy zamierzasz szukać pracy w 
wyuczonym kierunku? 

ZADANIE 3: Czy, jeśli będzie taka możliwość, zechcesz brać udział w kursach doskonalących 
lub kursach, pozwalających Ci uzyskać dodatkowe kwalifikacje? 

 

 

 

 

 

  

 


