
Słowo "magister” znaczy po łacinie " mistrz”.

W średniowieczu prawna organizacja uniwersytetów wzorowana była na
cechach rzemieślniczych.

Ukończenie pełnego cyklu szkolenia przez czeladnika, oznaczało
przemianę w „mistrza”, czyli samodzielnego majstra, uprawnionego do
wykonywania danego zawodu.

Analogicznie w przypadku studiów uniwersyteckich: student kończy
naukę i zostaje „magistrem” czyli właśnie „mistrzem”.



Dzisiaj
łac. magister skrót = mgr

przełożony, mistrz, nauczyciel
1. Tytuł nadawany absolwentom pełnych studiów wyższych

po napisaniu pracy dyplomowej i jej obronie.
2. Osoba, mająca ten tytuł.

Związane:
magisterium,
tytuł magistra,
egzamin uprawniający do otrzymania tego tytułu.



Magister jest:

— absolwentem szkoły wyższej, który ukończył pełne studia wyższe
— posiadaczem dyplomu magisterskiego.

Dyplom magisterski:
— zaświadcza o zdaniu przez absolwenta egzaminu magisterskiego,
— informuje, na jakiej podstawie uzyskał swoje magisterium, czyli

 jaki był tytuł pracy magisterskiej,

 z jakiej jest ona dziedziny (np. filozofia) i

 z jakiego tej dziedziny zakresu (np. metafizyka).



Ukończenie pełnych studiów wyższych
zwykle wymaga napisania pracy magisterskiej.

Wyjątek:
studia medyczne i artystyczne, kończące się absolutorium.

W praktyce absolutorium oznacza:
— zdanie wszystkich wymaganych programem studiów egzaminów
— i uzyskanie dyplomu (np. lekarza lub magistra sztuk plastycznych).

Dyplom jednak może wiązać się z koniecznością przygotowania pracy
dyplomowej

(np. seria rysunków, udział w dyplomowym przedstawieniu teatralnym).
Nie jest to jednak uważane za pracę magisterską

(nawet, jeśli na podstawie dyplomu zostaje się magistrem).



Studia inżynierskie

można uznać za pełne i ukończone, gdy:
— kończą się pracą dyplomową
— i uzyskaniem w następstwie jej obrony tytułu zawodowego inżyniera.

Studia wojskowe kończy się,
dodatkowo uzyskując pierwszy stopień oficerski.



Tytuł naukowy

Nadawanie tytułów naukowych jest w większości krajów
ściśle skodyfikowane aktem prawnym o mocy ustawy.

W Polsce,
zasady nadawania tytułów są określone w:

obowiązującej od 1 maja 2003 roku ustawie z 14 marca 2003 roku
o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zm.).



W Polsce istnieją obecnie dwa tytuły naukowe:
- profesor oraz - profesor sztuki.

Tytuł naukowy „profesor” jest nadawany przez Prezydenta RP
w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów:

— osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego,
— ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
— jednak znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie

habilitacyjnym,
— posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne,
— w tym w kształceniu kadry naukowej.

Tak rozumiany tytuł profesora (tzw. profesor belwederski) należy odróżnić
od tytułów profesorskich nadawanych przez wyższe uczelnie.



Tytuł zawodowy

nie poświadcza ogólnych zdolności umysłowych i poziomu wiedzy, lecz
tylko nabycie zbioru określonych umiejętności potrzebnych do
wykonywania danego zawodu.

Istnieją również następujące tytuły zawodowe, które według ustawy nie są
stopniami naukowymi:

— licencjat (nauki humanistyczne)
— inżynier (nauki techniczne i przyrodnicze)
— magister lub magister-inżynier (nauki techniczne)
— lekarz lub lekarz weterynarii (nauki medyczne).



Stopień naukowy

W Polsce są dwa stopnie naukowe:
— doktor,
— doktor habilitowany,

oraz ich odmiany:
— doktor sztuki,
— doktor habilitowany sztuki.

Stopień doktora i doktora habilitowanego jest nadawany w drodze przewodu
wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.



Pracownicy polskich uczelni wyższych dzielą się na:

— naukowo-dydaktycznych,
— dydaktycznych,
— pracowników administracyjnych (i technicznych).

Nie są pracownikami uczelni doktoranci, którzy formalnie pozostają
studentami studium doktoranckiego, choć studiując w trybie dziennym mają
obowiązek prowadzić lub uczestniczyć w ćwiczeniach lub laboratoriach w
roku akademickim.

Doktoranci otrzymują stypendium.



Do grupy pracowników naukowo-dydaktycznych
(prowadzą badania i nauczają)

zalicza się osoby zatrudnione na następujących stanowiskach:
— asystent (magister, lub rzadziej doktor)
— adiunkt (osoba w stopniu doktora, przygotowująca rozprawę

habilitacyjną),
— profesor (w stopniu doktora habilitowanego lub z tytułem

naukowym).



Pracownicy dydaktyczni
w zależności od uczelni to:

— wykładowca (np. magister rzadkiej specjalności),
— starszy wykładowca (doktor niezatrudniony na stanowisku

adiunkta),
— lektor,
— starszy lektor,
— laborant, itp.


