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1. WPROWADZENIE 

 

Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich (dalej – KSPSW KRASP), działająca w formule 

środowiskowej z udziałem ekspertów desygnowanych przez Radę Główną Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (dalej – RGNiSW), przedkłada swoje kolejne opracowanie:  

Raport nr 4 „Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce: Część II”. 

Opracowanie to stanowi kontynuację i uzupełnienie ogłoszonego w 

październiku br. Raportu nr 4: Część I. W prezentowanej tutaj Części II tego opracowania 

znalazły się uwagi, komentarze i zaproponowane poprawki – jak zwykle w trybie z 

zaznaczeniem zmian – do kolejnych fragmentów tekstu projektu Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 września 2017 r. 

Raport niniejszy zawiera propozycje dotyczące następujących rozdziałów 

ogłoszonego przez MNiSW projektu Ustawy:  

Dział II Rozdział 2 pt. „Prowadzenie studiów” 

Dział II Rozdział 3 pt. „Prawa i obowiązki studentów”  

Dział II Rozdział 4 pt. „Samorząd studencki i organizacje studenckie” 

Dział III pt. „Studia podyplomowe i inne formy kształcenia” 

Dział VII pt. „Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki”, a także  

- wykaz poprawek redakcyjnych o charakterze terminologicznym w wybranych 

artykułach, związanych z kształceniem, projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, 

- wykaz poprawek redakcyjnych o charakterze terminologicznym w wybranych 

artykułach, związanych z kształceniem, projektu Ustawy - Przepisy wprowadzające 

Ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  

w formie dodatków. 

Zagadnienia te, skoncentrowane wokół problematyki studiów i studentów, ze 

względu na swoją wagę dla misji uczelni nieprzypadkowo znalazły swoje miejsce w 

Raporcie nr 4, pierwszym opracowaniu odnoszącym się bezpośrednio do projektu Ustawy. 

Wstępny projekt naszego Raportu został opracowany przez Zespół Redakcyjny, a 

następnie poddany ocenie eksperckiej. Po poprawkach i uzupełnieniu nowy projekt 

Raportu nr 4: Część II zyskał akceptację w trybie obiegowym Komisji ds. Strategicznych 

Problemów Szkolnictwa Wyższego, a także Przewodniczącego KRASP. 

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Części I opracowania, Raport nr 4: 

Część II ogłoszony na witrynach KRASP, RGNiSW i FRP, tradycyjnie już został przekazany 

Wicepremierowi J.Gowinowi. Konferencja Rektorów i Rada Główna wyrażają przekonanie, 

że zawarte w nim propozycje poprawek do wybranych działów/rozdziałów Ustawy 2.0 po 
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ich ewentualnym uwzględnieniu przez MNiSW – jeśli taka byłaby intencja Ministra – 

przysłużą się do udoskonalenia treści regulacji oraz finalnego tekstu jej projektu. 

Intencją KRASP i RGNiSW było, jest i pozostaje także podtrzymanie dyskusji w 

środowisku akademickim i nadanie jej możliwie konkretnego charakteru. 

Autorzy składają podziękowanie prof. A. Kraśniewskiemu za konsultacje i pomoc w 

opracowaniu końcowego tekstu Raportu. 

 

 

Jerzy Woźnicki, 

Przewodniczący Komisji 
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2. OMÓWIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN WRAZ Z KOMENTARZAMI  

 

UWAGI I ZMIANY W DZIALE II „SZKOLNICTWO WYŻSZE”,  

W ROZDZIALE 2 „PROWADZENIE STUDIÓW”  

 

W Rozdziale 2 projektu ustawy zaproponowano następujące zmiany: 

1) W art. 58 wprowadzono możliwość tworzenia studiów interdyscyplinarnych. 

Ponieważ studia takie mogą być prowadzone w ramach dyscyplin, w których uczelnia 

posiada różne kategorie naukowe, zwolnienie ze zgody ministra na ich utworzenie 

wymagałoby dość skomplikowanych regulacji. W związku z tym przyjęto, że zwolnione ze 

zgody ministra na utworzenie studiów interdyscyplinarnych mogą być jedynie uczelnie, które 

posiadają pozytywną ocenę kompleksową. 

2) Dokonano korekty terminologii stosowanej w ustawie, w szczególności 

skorygowano błędne użycie terminu „kierunek studiów”. 

3) W art. 59 ust. 2 pkt. 1 projektu ustawy doprecyzowano, że opinia PKA powinna 

dotyczyć w szczególności programu studiów, a nie tylko efektów uczelnia się, które zgodnie z 

art. 70 ust. 1 tego projektu stanowią element składowy programu studiów. Zdaniem Komisji 

opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się powinien również podlegać 

ocenie PKA. 

4) Usunięto art. 61 ust. 1 pkt. 5 projektu ustawy uprawniający ministra do cofnięcia 

pozwolenia na utworzenie studiów na danym kierunku w przypadku gdy kształcenie na tym 

kierunku przestało odpowiadać lokalnym lub regionalnym potrzebom społeczno-

gospodarczym. Zdaniem Komisji, ustawa nie przewiduje wystarczających narzędzi 

umożliwiających rzetelną weryfikację, czy dany kierunek odpowiada lokalnym lub 

regionalnym potrzebom społeczno-gospodarczym.  

5) W art. 63 ust. 1 projektu ustawy doprecyzowano, że uczelnie mogą prowadzić 

studia wspólne tylko z inną uczelnią, w tym zagraniczną. Poza studiami wspólnymi uczelnie 

powinny mieć możliwość prowadzenia studiów z udziałem innych podmiotów, takich jak 

instytut PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut lub instytucja naukowa. W art. 63 

ust. 4 doprecyzowano, że dyplom wspólny może być wydawany jedynie w przypadku 

prowadzenia studiów wspólnych. 

6) W art. 64 ust. 2 projektu ustawy doprecyzowano, że współpraca w zakresie 

prowadzenia studiów z organem nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu, organem 

przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień do 

wykonywania zawodu, organem samorządu zawodowego, organizacją gospodarczą lub 

organem rejestrowym może również dotyczyć prowadzenia zajęć, a nie tylko opracowania 

programu studiów. 

7) W art. 66 projektu ustawy proponuje się zmianę definicji studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych na definicje zaproponowane w Raporcie nr 3 Komisji ds. Strategicznych 
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Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Zdaniem Komisji studia niestacjonarne powinny 

zostać zdefiniowane w statucie uczelni. 

8) W art. 67 ust. 1 projektu ustawy proponuje się uwzględnienie studiów krótkiego 

cyklu jako odrębnego poziomu studiów, odpowiadającego 5. poziomowi Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. W opinii Komisji nie znajduje uzasadnienia potraktowanie kształcenia na 5. 

poziomie PRK jako innej formy kształcenia, ponieważ kształcenie takie – podobnie jak studia 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – kończy się uzyskaniem 

kwalifikacji pełnej. W związku z tym za zasadne należy uznać uwzględnienie tej formy 

kształcenia w systemie studiów, jako odrębny poziom studiów. 

9) W art. 67 ust. 2 projektu ustawy proponuje się zmianę definicji profilu studiów. 

Komisja zwraca uwagę, że przypisanie punktów ECTS poszczególnym efektom uczenia się jest 

w praktyce nierealizowalne. Konieczność realizacji tego wymagania traktowana byłaby 

zapewne przez społeczność akademicką – jak najbardziej słusznie – jako przejaw niczemu 

niesłużącej biurokratyzacji procesu kształcenia i ostatecznie zniechęciłaby do godnej 

wspierania idei opisu procesu kształcenia przez efekty uczenia się i twardego egzekwowania 

zobowiązań uczelni wynikających z autonomicznie zdefiniowanych efektów. 

Proponuje się dodanie ust. 3 do art. 67 projektu ustawy ograniczający możliwość 

profilu studiów krótkiego cyklu do profilu praktycznego. 

10) W art. 68. ust. 1 projektu ustawy uznano, że sformułowanie „obejmuje efekty 

uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich” jest mało precyzyjne i 

proponuje się zastąpienie go bardziej precyzyjnym sformułowaniem „a jeżeli prowadzą do 

uzyskania tytułu zawodowego inżyniera”. 

11) W art. 68. ust. 4 projektu ustawy proponuje się jednoznaczne wskazanie okresów, 

o które można wydłużyć studia niestacjonarne. Zdaniem Komisji, umożliwienie wydłużania 

studiów niestacjonarnych o dowolny okres dłuższy niż 1 lub odpowiednio 2 semestry może 

prowadzić do nadużyć. 

12) W art. 69 projektu ustawy wprowadzono możliwość określenia przez senat 

uczelni innego okresu trwania roku akademickiego. Dodatkowo zaproponowano 

przeniesienie uprawnienia do określenia podziału roku akademickiego z senatu uczeni na jej 

rektora. 

13) W art. 70 ust. 2 projektu ustawy zaproponowano zmianę, mówiącą, że punkty 

ECTS przypisuje się zajęciom lub grupom zajęć przewidzianych w programie studiów. 

Zdaniem Komisji, przypisanie punktów ECTS poszczególnym efektom uczenia się jest w 

praktyce nierealizowalne. 

14) W art. 70 ust. 4 projektu ustawy zaproponowano skrócenie obowiązkowych 

praktyk zawodowych przewidzianych dla studiów na profilu praktycznym. Uznano, że liczba 

miesięcy praktyk powinna być skorelowana z liczbą lat danego poziomu studiów – na jeden 

rok studiów powinien przypadać miesiąc praktyk. 
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15) W dodanym do projektu ustawy tekście (patrz art. 70 ust. 5 i art. 70a) 

przewidziano możliwość odbywania studiów na podstawie indywidualnego programu, a 

także studiów prowadzących do uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku. 

16) W art. 73 ust. 2 projektu ustawy zaproponowano ujednolicenie przepisów przez 

zastąpienie świadectwa dojrzałości kwalifikacją pełną na poziomie 4 PRK, której zgodnie z 

art. 8 pkt. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 986 z późn. zm.) potwierdzeniem jest świadectwo dojrzałości. 

17) W art. 73 ust. 3 projektu ustawy doprecyzowano, że przypisanie studenta do 

określonego kierunku studiów, a nie jego przyjęcie na określony kierunek studiów, może 

nastąpić nie później niż po pierwszym roku studiów.   

18) W art. 74 ust. 1 projektu ustawy doprecyzowano, jaki organ uczelni ustala 

warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji. Zdaniem Komisji tym 

organem powinien być senat. 

19) W art. 75 ust. 1 projektu ustawy uznano, że pozytywna ocena jakości kształcenia 

na danym kierunku, poziomie i profilu powinna być głównym kryterium uprawniającym 

uczelnie do przyjmowania na studia w ramach procesu potwierdzania efektów uczenia się. W 

przypadku braku dokonania oceny jakości kształcenia przez PKA, jedynie uczelnie 

posiadające kategorię A+ lub A powinny posiadać to uprawnienie. 

20) W art. 75 ust. 4 projektu ustawy ujednolicono przepisy poprzez zastąpienie 

świadectwa dojrzałości kwalifikacją pełną na poziomie 4 PRK. Wprowadzono również wymóg 

doświadczenia zawodowego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w drodze 

potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w ramach kształcenia poza systemem studiów 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK – analogicznie jak w przypadku 

przyjmowania kandydatów posiadających kwalifikację pełną na poziomie 4, 6 i 7 PRK. 

Zdaniem Komisji kształcenie na poziomie 5 PRK powinno być wpisane w system studiów, a 

proponowana regulacja jest tego konsekwencją. Dodano także ust. 4a, mówiący, że efekty 

uczenia się uzyskane w ramach studiów potwierdza się niezależnie od posiadania przez 

osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia doświadczenia zawodowego. Przepis ten ma na 

celu umożliwienie uwzględniania w procesie potwierdzenia efektów uczenia się również 

efektów uczenia się uzyskanych w ramach studiów, w tym studiów krótkiego cyklu. Regulacja 

ta pozwoli na skrócenie, w szczególności, na skrócenie studiów pierwszego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich absolwentom studiów krótkiego cyklu lub innych studiów. 

W konsekwencji usunięto ust. 5. 

21) W art. 76 projektu ustawy proponuje się dopisanie przepisów mówiących, że 

rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne. Komisje te podejmują decyzje 

administracyjne w sprawie przyjęcia na studia. Zdaniem Komisji nie znajduje uzasadnienia 

wydawanie decyzji administracyjnej tylko w przypadku odmowy przyjęcia na studia. 

22) Zdaniem Komisji użyte w art. 78 ust. 1 projektu ustawy sformułowanie 

„doświadczenie w zakresie programu studiów” jest niefortunne. Zaproponowano zmianę na 

„niezbędne kompetencje umożliwiające prawidłową realizację tych zajęć”. 
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23) W art. 79 ust. 2 projektu ustawy mowa jest o legitymacji studenckiej. 

Projektodawca nie przewidział jednak regulacji odnoszącej się do wzoru tej legitymacji. 

Zdaniem Komisji wzór legitymacji powinien być określony w rozporządzeniu, o którym mowa 

w art. 87 projektu ustawy, ponieważ legitymacja ta daje studentom pewne uprawnienia 

określone w innych przepisach. 

24) W art. 81 ust. 4 projektu ustawy doprecyzowano, że praca dyplomowa 

przygotowywana jest pod opieką promotora. Usunięto również obowiązek udostępniania na 

stronie internetowej uczelni recenzji prac dyplomowych, o którym mowa w ust. 6. 

25) W art. 83 ust. 1 dodano przepisy mówiące o dyplomie ukończenia studiów 

krótkiego cyklu. Zdaniem Komisji dyplom ten powinien potwierdzać uzyskanie tytułu 

zawodowego specjalisty dyplomowanego lub równorzędnego określonego kierunku i profilu 

studiów. 

26) W art. 86 ust. 2 projektu ustawy dodano zastrzeżenie mówiące, że opłaty za 

prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów (czyli nieobowiązkowych dla studenta) 

oraz korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich mogą ulegać zmianie. 

27) W art. 87 ust. 1 projektu ustawy dodano, że poza wymaganiami, jakie musi 

spełniać program studiów, rozporządzenie powinno określać również wymagania, jakie musi 

spełniać regulamin studiów. Dodatkowo uwzględniono w delegacji ustawowej do wydania 

rozporządzenia wzór legitymacji studenckiej. 

28) Konieczne jest uwzględnienie specyfiki uczelni artystycznych w przepisach dot. 

studiów i kształcenia. 

Wprowadzono również szereg zmian natury redakcyjnej. 

 

UWAGI I ZMIANY W DZIALE II „SZKOLNICTWO WYŻSZE”,  

W ROZDZIALE 3 „PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW” 

 

KSPSW KRASP proponuje następujące zmiany: 

1) Przywrócenie w art. 89 immatrykulacji, jako momentu nabycia praw przez 

studenta. Jest to element zakorzenionej tradycji akademickiej. 

2) Uporządkowanie i uzupełnienie katalogu praw studenta, o których stanowi art. 91 

oraz obowiązków studenta, o których mowa w art. 115. 

3) Uporządkowanie i uzupełnienie katalogu stypendiów, o które może ubiegać się 

student oraz wprowadzenie nadzoru rektora nad działalnością komisji stypendialnych 

(art. 92). 

4) W art. 97 stypendium rektora dedykowano dla najlepszych studentów.  

5) Wprowadzenie w art. 99 zobowiązania studenta do złożenia oświadczenia o 

niepobieraniu stypendiów/ zapomóg na więcej niż jednym kierunku studiów. 
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6) Regulamin świadczeń dla studentów (art. 101) powinien określać sposób ustalania 

wysokości świadczeń, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1–4, a nie ich wysokość. Dzięki 

temu uczelnie unikną częstych zmian w regulaminach. Dodatkowo należy sprecyzować, iż 

członkiem komisji stypendialnych mogą być jedynie studenci powołani przez właściwy organ 

samorządu studenckiego. 

 

UWAGI I ZMIANY W DZIALE II „SZKOLNICTWO WYŻSZE”,  

W ROZDZIALE 4 „SAMORZĄD STUDENCKI I ORGANIZACJE STUDENCKIE” 

 

KSPSW KRASP proponuje następujące zmiany: 

1) Skonkretyzowanie obowiązku sprawozdawczego samorządu studenckiego w art. 

Art. 117 ust. 5 poprzez wskazanie Przewodniczącego jako organu, który odpowiedzialny jest 

za przedłożenie sprawozdania rocznego rektorowi oraz jego upublicznienie na stronie 

internetowej uczelni. 

2) Przywrócenie jawnego rejestru organizacji studenckich, który prowadzony jest 

przez rektora (art. 118). 

 

UWAGI I ZMIANY W DZIALE III „STUDIA PODYPLOMOWE I INNE FORMY KSZTAŁCENIA”  

 

W Dziale III projektu ustawy zaproponowano następujące zmiany: 

1) Proponuje się zmianę nazwy Działu na „Studia podyplomowe i inne formy 

kształcenia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji cząstkowych”, która lepiej oddaje specyfikę 

Działu, zważywszy na wyłączenie z niego kształcenia umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji 

pełnej odpowiadającej poziomowi 5 PRK. 

2) Dodano przepisy określające, które jednostki mogą prowadzić kształcenie w 

formach umożliwiających uzyskanie kwalifikacji cząstkowych. Tymi jednostkami powinny być 

uczelnie, instytuty badawcze i instytuty PAN. Sformułowano również cel tego kształcenia, 

poprzez stwierdzenie, że powinno ono uwzględniać potrzeby społeczno-gospodarcze, w tym 

zapotrzebowanie rynku pracy. 

3) W art. 168 ust. 1 projektu ustawy doprecyzowano, że studia podyplomowe nie 

trwają dłużej niż 4 semestry. Doprecyzowanie to ma na celu uniknięcie tworzenia 

„podyplomowych studiów doktoranckich” w sytuacji gdy liczba jednostek uprawnionych do 

prowadzenia szkół doktorskich będzie mocno ograniczona. 

4) Dodano do art. 168 projektu ustawy przepis dający delegację dla senatu uczelni do 

opracowania regulaminu studiów podyplomowych. 

5) W art. 168 ust 2 projektu ustawy doprecyzowano definicję programu studiów 

podyplomowych, stosując analogię do programu studiów. 
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6) W art. 169 ust 1 projektu ustawy doprecyzowano definicję innych form kształcenia. 

Dodano delegację dla senatu do opracowania regulaminu dla tych form kształcenia. 

7) W art. 169 ust 1 projektu ustawy doprecyzowano, jaki organ uczelni określa rodzaj 

i wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie innej niż studia podyplomowe formy 

kształcenia umożliwiającej uzyskanie kwalifikacji cząstkowej w systemie szkolnictwa 

wyższego i nauki. 

Wprowadzono również szereg zmian natury redakcyjnej. 

 

UWAGI I ZMIANY W DZIALE VII  

„CUDZOZIEMCY W SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI” 

 

Wstępnie Komisja ma jedną uwagę do art 321 ust. 2, gdzie przewiduje się że nie 

pobiera się opłat także za studia podyplomowe i inne formy kształcenia od określonej w tym 

przepisie grupy cudzoziemców, co jest nieuzasadnione, ponieważ studia podyplomowe i inne 

formy kształcenia prowadzone są wyłącznie odpłatnie. Natomiast zgodnie z art 321 ust. 1 

zawsze istnieje możliwość zwolnienia cudzoziemca z tych opłat. 



S t r o n a  | 12 

 

R a p o r t  n r  4 .  C z ę ś ć  I I  

3. WYKAZ ZGŁOSZONYCH POPRAWEK NA TLE TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH 

DZIAŁÓW/ROZDZIAŁÓW PROJEKTU USTAWY1 

 

3.1. PROPOZYCJE REDAKCJI PRZEPISÓW W DZIALE II „SZKOLNICTWO WYŻSZE”,  

W ROZDZIALE 2 „PROWADZENIE STUDIÓW” 

 

Art. 58. 1. Utworzenie kierunku studiów o określonym studiów na danym kierunku, 

poziomie i profilu, w tym interdyscyplinarnych wymaga pozwolenia ministra. 

2. Pozwolenia nie wymaga utworzenie studiów na danym kierunku, studiów o 

określonym poziomie i profilu: 

1) przez uczelnię, która uzyskała pozytywną ocenę kompleksową lub 

2) w ramach dyscypliny lub dyscyplin w przypadku studiów interdyscyplinarnych, w której 

których uczelnia posiada kategorię naukową A+ albo A. 

3. Uczelnia akademicka, która w dyscyplinie, do której przyporządkowany jest 

kierunek studiów, posiada: 

1) kategorię naukową B+ może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na danym 

kierunku studiów o profilu praktycznym lub o profilu ogólnoakademickim na i określonym 

poziomie studiów; 

2) kategorię naukową B albo C albo nie posiada kategorii naukowej może uzyskać 

pozwolenie na utworzenie studiów na danym kierunku studiów o profilu praktycznym na i 

określonym poziomie studiów. 

4. O uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku lekarskimego lub 

lekarsko-dentystycznymego może ubiegać się uczelnia akademicka posiadająca kategorię 

naukową B+ w dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu. 

Art. 59. 1. Uczelnia występuje z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów na 

danym kierunku studiów wskazując ich poziom i profil. 

2. Minister wydaje pozwolenie po zasięgnięciu opinii: 

1) PKA dotyczącej warunków prowadzenia tych studiów, w szczególności efektów uczenia się 

określonych w programuie studiów oraz związku studiów ze strategią uczelni; 

2) właściwego ministra nadzorującego uczelnię; 

3) ministra właściwego do spraw zdrowia – w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko– 

dentystycznego i farmacja.; 

4) ministra właściwego do spraw kultury – w przypadku kierunków w obszarze sztuki. 

3. Organy, o których mowa w ust.2, PKA wyrażają opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 

1, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wniosku przez ministra. 

                                                
1 Kolorem czerwonym oznaczono tekst fragmentu projektu Ustawy zaproponowany w miejscu lub obok słów 
przewidzianych do usunięcia. 
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4. PKA może zwracać się do uczelni o udzielenie wyjaśnień i informacji oraz 

przeprowadzać wizytacje. 

5. Minister wydaje pozwolenie, jeżeli uczelnia spełnia wymagania określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 87 oraz uzyskała pozytywne opinie, o których mowa w 

ust. 2. 

6. Pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo i kierunku 

położnictwo może być wydane uczelni posiadającej akredytację ministra właściwego do spraw 

zdrowia udzieloną na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020). 

Art. 60. 1. Minister odmawia wydania pozwolenia na utworzenie studiów na danym 

kierunku studiów, poziomie i profilu jeżeli: 

1) według stanu na dzień złożenia wniosku: 

a) rektor nie wprowadził do systemu, o którym mowa w art. 340 ust.1, danych, o 

których mowa w art. 341 ust. 1, art. 342 ust. 1 lub art. 343 ust. 1, 

b) uczelnia posiada zaległości podatkowe, z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, innych danin publicznych lub została wpisana do rejestru dłużników 

niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego, 

c) uczelnia została postawiona w stan likwidacji, 

d) uczelnia posiada wymagalne zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu dotacji, 

e) uczelnia publiczna objęta jest programem naprawczym, o którym mowa w art. 409 

ust. 1, i brak jest ekonomicznego uzasadnienia dla wydania pozwolenia, 

f) uczelnia nie realizuje wniosków lub zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli, o 

której mowa w art. 418 ust. 1; 

2) w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia minister wydał w 

stosunku do uczelni decyzję o cofnięciu pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku studiów 

przyporządkowanymego do tych samych dyscyplin tej samej dyscypliny. 

2. Minister może odmówić wydania pozwolenia, jeżeli według stanu na dzień 

złożenia wniosku kształcenie na danym kierunku studiów nie odpowiada lokalnym lub 

regionalnym potrzebom społeczno-gospodarczym. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, minister odmawia wydania 

pozwolenia bez zasięgania opinii, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1. 

Art. 61. 1. Minister może cofnąć cofa pozwolenie na utworzenie studiów na danym 

kierunku studiów, poziomie i profilu, jeżeli: 

1) jakość kształcenia na studiach na danym kierunku, poziomie i profilu studiów została 

oceniona negatywnie przez PKA; 

2) na danym kierunku studiów nie rozpoczęto prowadzenia kształcenia na studiach na 

danym kierunku, poziomie i profilu w okresie 2 lat od dnia wydania pozwolenia; 

3) uczelnia nie spełnia warunków do prowadzenia studiów na danymego kierunku studiów, 

poziomie i profilu albo przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 58 ust. 2 lub 4; 
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4) minister właściwy do spraw zdrowia odmówił udzielenia albo cofnął akredytację 

udzieloną na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; 

5) kształcenie na danym kierunku studiów przestało odpowiadać lokalnym lub regionalnym 

potrzebom społeczno-gospodarczym. 

2. Cofnięcie pozwolenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wymaga 

zasięgnięcia opinii właściwego ministra nadzorującego uczelnię. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia zawiadamia ministra oraz PKA o nieudzieleniu 

albo cofnięciu akredytacji udzielonej na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej. 

Art. 62. 1. Uczelnia prowadzi studia w swojej siedzibie, a poza siedzibą – w swojej filii. 

Uczelnia federacyjna może prowadzić studia także w siedzibach jednostek uczestniczących. 

2. W przypadku uczelni, o których mowa w art. 58 ust. 3 i 4, prowadzenie poza 

siedzibą studiów na danym kierunku, poziomie i profilu wymaga uzyskania pozwolenia ministra. 

Przepisy art. 59 i art. 60 stosuje się odpowiednio. 

3. Prowadzenie studiów za granicą wymaga pozwolenia ministra, wydanego po 

uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych. Przepisy art. 59 i art. 

60 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku uczelni, o których mowa w art. 58 ust. 2, prowadzenie studiów za 

granicą wymaga zgłoszenia ministrowi oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych. 

5. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem 

prowadzenia studiów za granicą. Do zgłoszenia dołącza się program studiów i informację o 

nauczycielach akademickich, którzy będą prowadzili zajęcia w ramach tego programu. 

6. Minister oraz minister właściwy do spraw zagranicznych mogą wnieść sprzeciw w 

drodze decyzji administracyjnej w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia zgłoszenia. Uczelnia 

może rozpocząć prowadzenie studiów za granicą, jeżeli sprzeciw nie został wniesiony w terminie. 

7. Uczelnia zagraniczna może tworzyć uczelnie lub filie z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzenie uczelni lub filii wymaga: 

1) pozwolenia ministra, wydanego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 

zagranicznych i PKA; 

2) pozytywnej oceny agencji oceniającej jakość kształcenia uznawanej przez władze 

państwa, w którym ma siedzibę ta uczelnia, albo agencji zarejestrowanej w Europejskim 

Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencji innego państwa, której oceny są uznawane 

przez PKA. 

Art. 63. 1. Studia mogą być prowadzone przez uczelnię wspólnie z inną uczelnią, w tym 

zagraniczną. instytutem PAN, instytutem badawczym lub międzynarodowym instytutem. Studia 

mogą być również prowadzone z udziałem instytutu PAN, instytutu badawczego, 

międzynarodowego instytutu, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej lub instytucji kultury. 

Zasady współpracy przy prowadzeniu studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej. 
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2. W przypadku prowadzenia studiów z udziałem zagranicznej uczelni lub instytucji 

naukowej, nie stosuje się przepisów art. 74 ust. 4 zdanie trzecie, art. 78 ust. 2 oraz przepisów 

wydanych na podstawie art. 87 w zakresie, o którym mowa w art. 87 pkt 1 i 2. 

3. W przypadku uczelni innej niż określona w art. 58 ust. 2, rozpoczęcie kształcenia 

na studiach, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania pozwolenia ministra. Przepisy art. 59 i 

art. 60 stosuje się odpowiednio. 

4. Absolwent studiów prowadzonych wspólnie, o których mowa w ust. 1, może 

otrzymać dyplom wspólny, spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 87. 

Art. 64. 1. Uczelnia może prowadzić studia we współpracy z organem nadającym 

uprawnienie do wykonywania zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie 

egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu 

zawodowego, organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym. Zasady współpracy przy 

prowadzeniu studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej. 

2. Umowa może określać udział podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w szczególności w 

opracowaniu programu studiów i prowadzeniu zajęć oraz sposób realizacji praktyk zawodowych. 

Art. 65. Uczelnia może prowadzić studia dualne o profilu praktycznym z udziałem 

przedsiębiorców. Organizację studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej. 

Art. 66. 1. Studia są prowadzone jako studia stacjonarne, w ramach których co najmniej 

połowa zajęć objętych programem studiów jest realizowana z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich i studentów lub jako studia niestacjonarne, w ramach których warunek ten nie 

musi być spełniony. 

1) studia stacjonarne, w ramach których co najmniej 1/3 nakładu pracy studenta, 

przypisanego do programu studiów, określonego w punktach ECTS, jest realizowana w postaci 

zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i 

studentów; 

2) studia niestacjonarne, określone w statucie uczelni. 

2. W uczelni publicznej liczba studentów studiujących na studiach stacjonarnych nie może 

być mniejsza od liczby studentów studiujących na studiach niestacjonarnych. 

Art. 67. 1. Studia są prowadzone: 

0) na poziomie studiów krótkiego cyklu; 

1) na poziomie studiów pierwszego stopnia; 

2) na poziomie studiów drugiego stopnia; 

3) jako jednolite studia magisterskie. 

2. Studia są prowadzone na profilu: 

1) praktycznym, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana efektom uczenia się 

uzyskiwanym w ramach zajęć kształtujących programu studiów określona w punktach ECTS 

obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne; 
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2) ogólnoakademickim, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana efektom 

uczenia się uzyskiwanym w ramach zajęć związanych programu studiów określona w punktach 

ECTS obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową. 

 3. Studia prowadzone na poziomie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 0, mogą być prowadzone 

wyłącznie na profilu praktycznym. 

Art. 68. 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 semestrów, a jeżeli 

program studiów prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, obejmuje efekty uczenia 

się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich – co najmniej 7 semestrów. 

2. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów. 

3. Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do12 semestrów. 

4. Studia niestacjonarne: 

1) pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia trwają o co najmniej 1 semestr, 

2) jednolite studia magisterskie trwają o co najmniej 2 semestry 

– dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne. 

Art. 69. Rok akademicki, o ile senat uczelni nie postanowi inaczej, trwa od dnia 1 

października do dnia 30 września i dzieli się na 2 semestry. Statut  Rektor uczelni może 

przewidywać określić szczegółowy podział roku akademickiego w ramach semestrów. 

Art. 70. 1. Studia są prowadzone na kierunku studiów na podstawie w oparciu o 

programu studiów, który określa: 

1) efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia 

określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy; 

2) opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się. 

2. Zajęciom lub grupom zajęć przewidzianym w programie studiów przypisuje się 

Efekty uczenia się wyraża się w punktyach ECTS stanowiąceych miarę średniego nakładu pracy 

studenta niezbędnego do ich uzyskania efektów uczenia się zakładanych dla tych zajęć. 

3. Część efektów uczenia się objętych programem określonych dla programu studiów 

może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

4. Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w 

wymiarze co najmniej: 

1) 6 3 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich; 

2) 3 2 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia;. 

3) 5 miesięcy – w przypadku jednolitych studiów magisterskich. 
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5. Statut uczelni może przewidywać odbywanie studiów na podstawie 

indywidualnego programu, spełniającego warunki określone w ust. 1-4. Zasady odbywania takich 

studiów określa regulamin studiów. 

Art. 70a. W uczelni, spełniającej warunki, o których mowa w art. 58 ust. 2, program 

studiów, o których mowa w art. 70 ust. 5, może prowadzić do uzyskania dyplomu na więcej niż 

jednym kierunku. Organizację i zasady odbywania takich studiów określa statut uczelni. 

Art. 71. 1. W programach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów: 

1) lekarza, 

2) lekarza dentysty, 

3) farmaceuty, 

4) pielęgniarki, 

5) położnej, 

6) diagnosty laboratoryjnego, 

7) fizjoterapeuty, 

8) ratownika medycznego, 

9) lekarza weterynarii, 

10) architekta, 

11) nauczyciela 

– uwzględnia się standardy kształcenia będące zbiorem reguł i warunków kształcenia. 

2. Standardy kształcenia dla kierunków przygotowujących do wykonywania zawodów, o 

których mowa w ust. 1: 

1) pkt 1–8 – określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

2) pkt 9 i 10 – określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki, 

3) pkt 11 – określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania 

– mając na uwadze wymagania dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, lekarza 

weterynarii i architekta określone w przepisach Unii Europejskiej oraz wymagania dotyczące 

kształcenia i szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, 

fizjoterapeuty, ratownika medycznego i nauczyciela. 

Art. 72. 1. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów student jest obowiązany 

uzyskać efekty uczenia się określone dla programu studiów oraz, którym przypisano co najmniej: 

0) 120 punktów ECTS – w przypadku studiów krótkiego cyklu; 

1) 180 punktów ECTS – w przypadku studiów pierwszego stopnia; 

2) 90 punktów ECTS – w przypadku studiów drugiego stopnia; 
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3) 300 punktów ECTS – w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 9 albo 10 

semestrów; 

4) 360 punktów ECTS – w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 

12 semestrów. 

2. Jeden punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta, obejmującym efektom 

uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta 25–30 godzin pracy, obejmujących zajęcia 

organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę. 

Art. 73. 1. Przyjęcie na studia następuje poprzez w wyniku rekrutacjię lub potwierdzeniae 

efektów uczenia się. 

2. Na studia może być przyjęta osoba, która posiada: 

1) kwalifikację pełną na poziomie 4 PRK  świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości 

i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których 

mowa w przepisach o systemie oświaty – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

2) kwalifikację pełną na poziomie 6 lub 7 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i 

nauki – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

3. Przypisanie studenta do określonego kierunku Przyjęcie na określony kierunek 

studiów następuje nie później niż po pierwszym roku studiów. 

Art. 74. 1. Senat uczelni Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i 

zakończenia rekrutacji. Uchwała senatu jest podawana  oraz podaje do wiadomości publicznej nie 

później niż do dnia 30 czerwca 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się 

odbyć rekrutacja, a w W przypadku utworzenia uczelni lub studiów na danym kierunku, poziomie 

i profilu studiów warunki, tryb oraz termin rekrutacji uczelnia niezwłocznie ustala oraz podaje do 

wiadomości publicznej. 

2. Uchwała, o której mowa w ust.1, Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania 

rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest 

przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 

oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). 

3. O kolejności przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie decydują wyniki egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem ust. 4. Uczelnia ustala, 

jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia i podaje do 

wiadomości publicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Uczelnia może przeprowadzić egzaminy wstępne. Informacje o przeprowadzeniu 

egzaminów wstępnych i ich zakresie uczelnia podaje do wiadomości publicznej w terminie, o 

którym mowa w ust. 1. Wyniki egzaminu wstępnego mogą stanowić nie więcej niż 50% łącznego 

wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji. W przypadku uczelni 
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artystycznych wyniki egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne mogą stanowić do 100% 

łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji. 

5. Przepisy ust. 3 w zakresie wyników egzaminu maturalnego stosuje się 

odpowiednio do egzaminu zagranicznego: 

1) potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej 

Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 i 

4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

2) potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy 

– oraz wyników tego egzaminu. 

6. Uczelnia publiczna: 

1) określa zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego, 

2) może określić zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych 

oraz ogólnopolskich 

– i podaje je do wiadomości publicznej z wyprzedzeniem co najmniej 4 lat. 

Art. 75. 1. Uczelnia posiadająca kategorię naukową A+ albo A w zakresie dyscyplin, do 

których jest przyporządkowany kierunek studiów, lub pozytywną lub wyróżniającą ocenę jakości 

kształcenia na tym danym kierunku, poziomie i profilu studiów dokonaną przez PKA albo w 

przypadku braku oceny posiadająca kategorię naukową A+ albo A w zakresie dyscyplin, do 

których jest przyporządkowany kierunek studiów, może potwierdzić osobie ubiegającej się o 

przyjęcie na studia efekty uczenia się uzyskane w ramach kształcenia zorganizowanego 

instytucjonalnie poza systemem studiów oraz kształcenia niezorganizowanego instytucjonalnie. 

2. Efekty uczenia się są potwierdzane się w zakresie odpowiadającym efektom 

uczenia się zawartym w określonym przez programie studiów. 

3. Efektów uczenia się nie można potwierdzića się dla programów studiów, o których 

mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1–10. 

4. Efekty uczenia się uzyskane w ramach kształcenia zorganizowanego 

instytucjonalnie poza systemem studiów oraz kształcenia niezorganizowanego instytucjonalnie 

mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej: 

1) kwalifikację pełną na poziomie 4 PRK świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości 

i zaświadczenie, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, i co najmniej 5 lat doświadczenia 

zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie; 

1a) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK i co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego – w 

przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie; 
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2) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po 

ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

drugiego stopnia; 

3) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po 

ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku 

ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia 

lub jednolitych studiów magisterskich. 

4a. Efekty uczenia się uzyskane w ramach studiów potwierdza się niezależnie od 

posiadania przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia doświadczenia zawodowego. 

5. W przypadku osoby posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK 

przystępującej do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku 

pięcioletniego doświadczenia zawodowego. 

6. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% 

punktów ECTS określonych w przypisanych do efektów uczenia się danego programieu studiów. 

7. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia 

się. 

8. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na podstawie potwierdzenia efektów 

uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie 

i profilu studiów. 

8. Liczba studentów, którym w procesie przyjęcia na studia na danym kierunku, 

poziomie i profilu potwierdzono efekty uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby 

studentów przyjętych na te studia.   

Art. 76. 1a. Rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez rektora. 

Właściwa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje administracyjne w sprawie przyjęcia na studia. 

1b. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia decyzji, do odwoławczej komisji rekrutacyjnej. 

1c. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu 

rekrutacji na studia. Decyzja odwoławczej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. 

1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. 

2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Art. 77. Wykłady w uczelni są otwarte, jeżeli jej statut nie stanowi inaczej. 

Art. 78. 1. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej 

uczelni oraz przez inne osoby posiadające niezbędne kompetencje umożliwiające prawidłową 

realizację tych zajęć. doświadczenie w zakresie programu studiów. 

2. W ramach programu studiów o profilu: 

1) praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy; 

2) ogólnoakademickim – co najmniej 75% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 
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Art. 79. 1. Uczelnia dokumentuje przebieg studiów. 

2. Uczelnia wydaje studentowi legitymację studencką zgodnie ze wzorem określonym na 

podstawie art. 87. 

Art. 80. 1. Organizację i tok zasady odbywania studiów oraz związane z nimi prawa i 

obowiązki studenta określa regulamin studiów. 

2. Regulamin studiów jest uchwalany co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem 

roku akademickiego. 

3. Regulamin studiów wymaga uzgodnienia z uczelnianym organem 

uchwałodawczym samorządu studenckiego. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu 

senat i uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego nie dojdą do porozumienia w 

sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały senatu podjętej 

większością co najmniej 2/3 głosów jego statutowego składu. 

4. Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego. 

5. Do zmiany regulaminu studiów stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 3. 

Art. 81. 1. Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego 

stopnia są określone w programie studiów. 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego 

stopnia i jednolitych studiach magisterskich jest pozytywna ocena pracy dyplomowej. 

3. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub 

artystycznego, lub problemu praktycznego, lub dokonaniem artystycznym prezentującym 

potwierdzającym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem, 

poziomem i profilem studiów oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

4. Praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem opiekuna osoby, którya 

posiada co najmniej stopień doktora. 

5. Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, uczelnia sprawdza ją przed 

egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym 

mowa w art. 349 ust. 1. 

6. Na stronie internetowej uczeni, nie później niż 3 dni przed egzaminem 

dyplomowym, udostępnia się recenzje pracy dyplomowej. 

Art. 82. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku 

kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynariia – data złożenia ostatniego 

wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku kierunków farmacja, ratownictwo 

medyczne i fizjoterapia – data zaliczenia ostatniej, wymaganej programem studiów praktyki. 

Art. 83. 1. Absolwent studiów: 

0)  krótkiego cyklu – otrzymuje dyplom ukończenia studiów, potwierdzający uzyskanie tytułu 

zawodowego specjalisty dyplomowanego lub równorzędnego określonego kierunku i profilu 

studiów; 
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1) pierwszego stopnia – otrzymuje dyplom ukończenia studiów, potwierdzający uzyskanie 

wykształcenia wyższego oraz tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego 

określonego kierunku i profilu studiów; 

2) drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – otrzymuje dyplom ukończenia 

studiów, potwierdzający uzyskanie wykształcenia wyższego oraz tytułu zawodowego magistra, 

magistra inżyniera albo równorzędnego określonego kierunku i profilu studiów. 

2. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi 

dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem oraz co najmniej 2 dwa odpisy dyplomu. 

3. Wzór dyplomu zatwierdza senat. Zatwierdzony wzór dyplomu rektor przekazuje 

niezwłocznie ministrowi oraz właściwemu ministrowi nadzorującemu uczelnię. 

4. W przypadku stwierdzenia, że wydanie dyplomu nastąpiło z naruszeniem prawa 

przez osobę, której wydano ten dyplom, rektor unieważnia dyplom w drodze decyzji 

administracyjnej. 

Art. 84. 1. Dokumenty wydawane przez uczelnię w związku z przebiegiem lub 

ukończeniem studiów i studiów podyplomowych, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, 

są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego. 

2. Uwierzytelnienie polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i funkcji osoby 

podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej uczelni, którą jest opatrzony ten 

dokument. 

3. Dyrektor NAWA uwierzytelnia wydane przez uczelnię: 

1) dyplomy ukończenia studiów wraz z suplementami; 

2) odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 1, w tym odpisy w języku obcym; 

3) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych; 

4) duplikaty dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 3; 

5) zaświadczenia o ukończeniu studiów. 

4. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 3 uwierzytelnia uczelnia, która je wydała. 

5. Za uwierzytelnienie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 

2% minimalnego wynagrodzenia. 

Art. 85. 1. Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za: 

1) przeprowadzenie rekrutacji; 

2) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych; 

3) powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających 

wyników w nauce; 

4) prowadzenie studiów w języku obcym; 

5) prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów; 

6) przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się; 

7) uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, o których 

mowa w art. 84 ust. 4; 
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8) wydanie dyplomu ukończenia studiów, odpisów w językach obcych, indeksu, legitymacji 

studenckiej oraz wydanie duplikatów tych dokumentów; 

9) korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich; 

10) kształcenie cudzoziemców na studiach 

2. Uczelnia publiczna ustala warunki i tryb zwalniania studentów z opłat, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2–6 i 9-10. 

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może przekraczać kosztów 

przeprowadzania potwierdzania efektów uczenia się o więcej niż 20%. 

Art. 86. 1. Rektor po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego Uczelnia ustala 

wysokość opłaty pobieranyche od studentów oraz ich wysokość. Wysokość opłat podaje się do 

wiadomości publicznej przed rozpoczęciem rekrutacji, zamieszczając  na stronie internetowej 

uczelni po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego. 

2. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia w ramach rekrutacji, 

o której mowa w ust. 1, uczelnia nie może zwiększyć dla nich wysokości opłat ani wprowadzić 

nowych opłat, z zastrzeżeniem opłat, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 5 i 9. 

3. Informację o wysokości opłat, o których mowa w ust. 1, uczelnia zamieszcza na 

swojej stronie internetowej. 

4. Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, 

egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie 

dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do 

dyplomu. 

Art. 87. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) warunki, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia na określonym kierunku, 

poziomie i profilu, 

2) wymagania, jakie musi spełniać program studiów i regulamin studiów, 

3) kierunki studiów , na których studia są prowadzone jako jednolite studia magisterskie, 

4) zakres wniosku o pozwolenie na utworzenie kierunku studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu, 

5) wymagania, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić kształcenie na odległość, oraz 

maksymalną liczbę punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, 

6) sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, dokonywania sprostowań i 

wydawania duplikatów, 

7) sposób uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, 

8) warunki wydawania i niezbędne elementy dyplomów, w tym dyplomów wspólnych, i wzór 

suplementu do dyplomu, 

9) tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów, 
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10) wysokość i sposób pobierania opłaty za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do 

obrotu prawnego z zagranicą, a także za wydanie dyplomu ukończenia studiów, odpisów w 

językach obcych, indeksu, legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, 

11) maksymalną wysokość opłaty, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, 

12) wzór legitymacji studenckiej, 

– mając na uwadze odpowiednio konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz 

lub właściwej organizacji i dokumentowania przebiegu kształcenia. 

Art. 88. W przypadku zaprzestania prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i 

profilu kształcenia na kierunku studiów uczelnia zapewnia studentom możliwość kontynuowania 

studiów w innej uczelni na tym samym kierunku poziomie i profilu oraz tym samym kierunku albo 

innym kierunku związanym z dyscypliną, do której był przyporządkowany dotychczas prowadzony 

kierunek studiów. 
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3.2. PROPOZYCJE REDAKCJI PRZEPISÓW W DZIALE II „SZKOLNICTWO WYŻSZE”, W ROZDZIALE 3 

„PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW” ORAZ ROZDZIALE 4 „SAMORZĄD STUDENCKI I 

ORGANIZACJE STUDENCKIE” 

 

Rozdział 3 

Prawa i obowiązki studentów 

Art. 89. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą 

immatrykulacji, obejmującej złożeniea ślubowania. 

Art. 90. 1. Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. 

2. Szkolenia prowadzi samorząd studencki uczelni we współpracy z Parlamentem 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „PSRP”, który zapewnia przedstawicielom 

samorządów studenckich przygotowanie do prowadzenia szkoleń oraz podejmuje działania 

promocyjne dotyczące praw i obowiązków studenta. 

Art. 91. Student ma prawo do: 

1) przenoszenia i uznawania punktów ECTS uzyskanych w tej samej lub w innej uczelni, w 

tym zagranicznej, 

2) odbywania studiów według indywidualnego toku trybu studiów, 

3) urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, 

4) zmiany kierunku studiów, 

5) przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne, 

6) przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego 

obserwatora, 

7) powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce i 

możliwości związanego z tym przedłużenia okresu trwania studiów, uzyskania warunkowego 

zezwolenia na kontynuowanie studiów w następnym roku lub semestrze 

8) wznowienia studiów, 

9) przeniesienia się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą właściwego organu 

uczelni przyjmującej, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z 

przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza, 

– na zasadach określonych w regulaminie studiów. 

Art. 92. 1. Student może ubiegać się o: 

1) stypendium socjalne; 

2) stypendium dla osób z niepełnosprawnością niepełnosprawnych; 

3) zapomogę; 

4) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 

5) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego; 
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6) stypendium za wyniki w nauce finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną 

niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. 

7)  stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, o którym mowa w art. 355. 

2. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz odmowa jego 

przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej. 

3. Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1–

4, są przyznawane w uczelni przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną. 

4. Rektor uchyla decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej 

niezgodną z przepisami prawa oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością. 

Art. 93. 1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

2. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość miesięcznego 

dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, 

która nie może być: 

1) mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624, 

777, 1292, 1428 i 1475); 

2) większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. 

poz. 60, 624, 777, 1321, 1428 i 1543). 

3. Student znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej może otrzymać 

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. 

Art. 94. 1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego 

się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu: 

1) uwzględnia się dochody osiągane przez: 

a) studenta, 

b) małżonka studenta, 

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, 

d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci niepełnoletnie, 

dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku 

studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 

2) nie uwzględnia się: 

a) świadczeń, o których mowa w art. 92 ust. 1, art. 355 ust. 1 i art. 411 ust. 1, 

b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: 

– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
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– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), 

– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, 

c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie 

przepisów o systemie oświaty, 

d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859, 1089, 1428, 

1448 i 1530). 

2. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z 

rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez 

wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w 

ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 

jeżeli spełnia jeden z następujących warunków: 

1) ukończył 26. rok życia; 

2) pozostaje w związku małżeńskim; 

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d; 

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej; 

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 

5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

3. Student, o którym mowa w ust. 2, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego 

gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 

4. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia 

przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z 

ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. 

5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może 

przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny 

niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy 

społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione 

oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

Art. 95. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością niepełnosprawnych może otrzymać 

student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
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albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428). 

Art. 96. Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

Art. 97. 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który 

uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia 

sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymuje student przyjęty na 

pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady 

międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w 

przepisach o systemie oświaty. 

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje się nie więcej niż 10% 

studentów każdego kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów kierunku studiów jest mniejsza niż 

10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów, o których mowa w ust. 2, 

nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której 

mowa w zdaniu pierwszym. 

Art. 98. 1. Stypendia, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, są przyznawane na 

semestr lub na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy 

kształcenie trwa semestr – przez okres do 5 miesięcy. 

2. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. 

3. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4, dla 

studenta nie może być wyższa niż minimalne wynagrodzenie. 

Art. 99. 1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może 

otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1–4 i art. 355 ust. 1, tylko na 

jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. 

1a) Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń, o 

których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1–4, na więcej niż jednym kierunku. 

2. Świadczenia, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1–4 i art. 355 ust. 1: 

1) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia 

pierwszego stopnia; 

2) przysługują, nie dłużej niż przez 3 lata, studentowi posiadającemu tytuł zawodowy 

licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli kontynuuje kształcenie w celu uzyskania tytułu 

zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego. 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za 

granicą. 
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Art. 100. 1. Student otrzymujący świadczenie, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1–4, 

niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności mającej wpływ na prawo do 

świadczenia. 

2. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1–4, wygasa z 

ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania 

tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 1, został skreślony z listy studentów na 

kierunku, na którym studiach, na których otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym 

mowa w art. 99 ust. 2 pkt 2. 

Art. 101. 1. Regulamin świadczeń dla studentów określa: 

1) sposób ustalania wysokościć świadczeń, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1–4; 

2) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 

1–4 oraz zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 112, oraz sposób wypłacania 

świadczeń, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1–4; 

3) sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta; 

4) tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej, z 

zastrzeżeniem, że większość ich członków stanowią studenci, powołani przez właściwy organ 

samorządu studenckiego. 

2. Regulamin świadczeń dla studentów ustala rektor w porozumieniu z samorządem 

studenckim. 

3. W nowo utworzonej uczelni regulamin świadczeń dla studentów ustala na okres 

roku rektor. 

Art. 102. 1. Stypendium może być przyznane studentowi przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa: 

1) rodzaj stypendium; 

2) sposób, kryteria i tryb przyznawania stypendium; 

3) maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać się student. 

Art. 103. 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane studentowi przez osobę 

fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. 

2. Na wniosek osoby przyznającej stypendium, o której mowa w ust. 1, minister 

zatwierdza zasady jego przyznawania. 

Art. 104. 1. Student, który nie ukończył 30. roku życia oraz którego przeciętny miesięczny 

dochód, z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, na osobę w rodzinie jest niższy lub równy 

kwocie określonej na podstawie ust. 3, może otrzymać kredyt studencki. 

2. Kredyt studencki nie jest kredytem w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819). 



S t r o n a  | 30 

 

R a p o r t  n r  4 .  C z ę ś ć  I I  

3. Minister ogłasza w BIP wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie 

osoby ubiegającej się o kredyt studencki uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego w 

danym roku akademickim. 

Art. 105. Kredyt studencki jest udzielany przez bank, który zawarł z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, umowę określającą zasady korzystania ze 

środków Funduszu Kredytów Studenckich. 

Art. 106. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się o 

kredyt studencki ustala się zgodnie z art. 94. 

Art. 107. 1. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, nie dłużej niż na 7 lat. 

2. Kredyt studencki jest udzielany raz na tym samym poziomie studiów. 

3. Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student 

rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, kredyt studencki może być 

wypłacany na tych studiach bez konieczności ponownego składania wniosku o kredyt, przy czym 

łączny okres otrzymywania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 7 lat. 

Art. 108. 1. Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres do 10 

miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw 

udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. 

2. Bank zaprzestaje wypłaty miesięcznych transz kredytu studenckiego w przypadku: 

1) skreślenia z listy studentów; 

2) urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów; 

3) przerwy w odbywaniu studiów w związku z zawieszeniem w prawach studenta; 

4) ukończenia studiów; 

5) zatajenia istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego. 

3. Kredytobiorca niezwłocznie powiadamia bank o okolicznościach, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1–4. 

4. W przypadkach, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, bank wypowiada umowę 

kredytu studenckiego i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia. 

Art. 109. 1. Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach 

i rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 lat od ukończenia studiów. 

2. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego, 

chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat. 

3. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę 

wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. 

4. Wysokość oprocentowania, o którym mowa w ust. 3, może być większa w 

przypadku, gdy: 

1) kredytobiorca nie ukończy studiów; 

2) informacje, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu, zawieszeniu spłaty lub 

umorzeniu kredytu studenckiego, okazały się nieprawdziwe; 
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3) upłynął okres spłaty ustalony zgodnie z ust. 2. 

5. Na wniosek kredytobiorcy miesięczna wysokość raty może być zmniejszona do 20% jego 

średniego miesięcznego dochodu. 

Art. 110. 1. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata 

kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy. 

2. Kredyt studencki może być umorzony: 

1) częściowo – w przypadku: 

a) wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę, 

b) szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy; 

2) w całości – w przypadku: 

a) trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań, 

b) braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy, 

c) śmierci kredytobiorcy. 

Art. 111. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) terminy i tryb składania wniosków o kredyt studencki, 

2) wysokość miesięcznych transz kredytu studenckiego, 

3) terminy zawierania umów o kredyt studencki, 

4) szczegółowe warunki i tryb zawieszania spłaty i umarzania kredytu studenckiego, 

5) warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów 

studenckich, 

6) maksymalną wysokość oprocentowania kredytów studenckich 

– mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków socjalno-bytowych 

kredytobiorcom oraz sprawnego przebiegu przyznawania i wydatkowania środków na kredyty 

studenckie. 

Art. 112. Student może ubiegać się o: 

1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej 

uczelni; 

2) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni. 

Art. 113. Studentowi przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy 

publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia, 

prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia. 

Art. 114. 1. W przypadku zaistnienia w uczelni sporu zbiorowego dotyczącego istotnych 

spraw studentów, może w niej zostać przeprowadzona akcja protestacyjna lub strajk. 

2. Akcję protestacyjną lub strajk może podjąć samorząd studencki, PSRP lub 

stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające wyłącznie studentów. 
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3. Decyzję o akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje bezwzględną większością 

głosów organ samorządu studenckiego, PSRP lub stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 2. O 

decyzji tej właściwy organ zawiadamia rektora nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem akcji 

protestacyjnej. 

4. W ramach akcji protestacyjnej są prowadzone negocjacje z rektorem. 

5. Strajk studencki polegający na powstrzymywaniu się od udziału w zajęciach z 

możliwością pozostania w uczelni może być podjęty, jeżeli akcja protestacyjna nie doprowadziła 

do rozwiązania sporu. 

6. Udział w akcji protestacyjnej lub strajku jest dobrowolny i nie stanowi naruszenia 

obowiązków studenta. 

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, zapewnia taki przebieg akcji protestacyjnej lub 

strajku, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu ludzkiemu, mieniu uczelni lub innych osób, ani nie 

naruszały praw pracowników uczelni, a także studentów niebiorących w nich udziału. 

Art. 115. 1. Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i 

przepisami obowiązującymi w uczelni. 

2. Student jest obowiązany w szczególności do: 

1) realizacji programu studiów oraz spełniania określonych w nim wymagań uczestniczenia 

w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów; 

1a) przestrzegania przepisów regulaminu studiów; 

2) składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych i spełniania innych wymagań 

przewidzianych w programie studiów. 

Art. 116. 1. Uczelnia skreśla studenta z listy studentów w przypadku: 

1) niepodjęcia studiów; 

2) rezygnacji ze studiów; 

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

2. Uczelnia może skreślić studenta z listy studentów w przypadku: 

1) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach; 

2) stwierdzenia braku postępów w nauce; 

3) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie; 

4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

3. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
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Rozdział 4 

Samorząd studencki i organizacje studenckie 

 

Art. 117. 1. Studenci w danej uczelni tworzą samorząd studencki. 

2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym: 

1) przewodniczącego; 

2) organ uchwałodawczy. 

3. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów danej 

uczelni. 

4. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, 

w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. 

5. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd studencki sporządza 

sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w 

roku akademickim. Przewodniczący samorządu studenckiego przedstawia sprawozdanie 

rektorowi oraz i udostępnia je na stronie internetowej uczelni. 

6. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający 

organizację i tryb działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów 

uczelni, a w przypadku uczelni publicznej także do kolegium elektorów. 

7. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą 

i statutem uczelni w terminie 30 dni od jego przekazania. Pierwszy regulamin samorządu 

studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala senat. 

8. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla wydawane przez samorząd 

studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, 

regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. 

9. Uczelnia zapewnia środki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego. 

Art. 118. 1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, 

w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach 

określonych w ustawie. 

2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej niezwłocznie informuje się 

rektora. 

2a. Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji, z wyłączeniem organizacji 

studenckich działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 

stowarzyszeniach. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest jawny. 

2b. Organem rejestrującym i prowadzącym rejestr uczelnianych organizacji 

studenckich jest rektor. Od decyzji rektora w sprawie rejestracji przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy.  
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2c.  Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej statutu 

(regulaminu, deklaracji założycielskiej) z przepisami prawa i statutem uczelni. 

3. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla akt organu uczelnianej 

organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem 

uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji. 

4. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację 

studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa, statut uczelni, regulamin 

studiów lub regulamin tej organizacji. Przepis ust. 2b stosuje się odpowiednio. 

5. Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji 

studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub 

studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Podmioty te przedstawiają uczelni 

sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim. 
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3.3. PROPOZYCJE REDAKCJI PRZEPISÓW W DZIALE III 

„STUDIA PODYPLOMOWE I INNE FORMY KSZTAŁCENIA” 

DZIAŁ III 

Studia podyplomowe i inne formy kształcenia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji 

cząstkowych 

Art. 167a. 1. Uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty PAN mogą prowadzić 

kształcenie w formach umożliwiających uzyskanie kwalifikacji cząstkowych, w szczególności 

na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach. 

2. Kształcenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać potrzeby społeczno-

gospodarcze, w tym zapotrzebowanie rynku pracy.  

Art. 168. 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i nie dłużej niż 4 

semestry.  

1a. Studia podyplomowe prowadzone są zgodnie z regulaminem studiów 

podyplomowych, uchwalonym przez senat uczelni. Regulamin ten określa w szczególności 

warunki tworzenia i znoszenia studiów podyplomowych, zasady organizacji zajęć oraz prawa 

i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych. 

2. Program studiów podyplomowych uwzględnia określa efekty uczenia się, 

uwzględniające ogólne ich charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych 

na poziomach 6 i lub 7 PRK oraz opis procesu prowadzącego do uzyskania zakładanych 

efektów uczenia się. Program studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie co najmniej 30 

punktów ECTS. 

3. Kwalifikacje cząstkowe po ukończeniu studiów podyplomowych: 

1) na poziomie 6 PRK – nadaje się osobie posiadającej kwalifikację pełną co najmniej na 

poziomie 6; 

2) na poziomie 7 PRK – nadaje się osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 6 

lub 7. 

4. Osoba, która ukończyła studia podyplomowe otrzymuje świadectwo 

ukończenia tych studiów. Wzór świadectwa określa uczelnia, instytut badawczy lub instytut 

PAN. 

Art. 169. 1. Inne formy kształcenia, o których mowa w art. 167a ust.111 ust. 1 pkt 2, 

umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK, a także kwalifikacji cząstkowej 

na poziomach 5, 6, 7 lub 8 PRK. 

1a. Do innych form kształcenia zastosowanie ma odpowiednio art. 168 ust. 1. 

2. Osoba, która ukończyła inną formę kształcenia otrzymuje dokument 

potwierdzający ukończenie tej formy kształcenia. Rodzaj i wzór dokumentu określa senat 

uczelni uczelnia. 

Art. 170. 1. Studia podyplomowe lub inne formy kształcenia mogą być prowadzone 

przez uczelnię, instytut badawczy oraz instytut PAN. 
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2. Za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innych formach 

można pobierać opłaty. 

Art. 171. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki wydawania i niezbędne elementy świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia wiarygodności wydawanych 

świadectw. 
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3.3. PROPOZYCJE REDAKCJI PRZEPISÓW W DZIALE VII 

„CUDZOZIEMCY W SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI” 

DZIAŁ VII 

Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki 

Art. 320. 1. Cudzoziemcy mogą: 

1) podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia 

podyplomowe oraz inne formy kształcenia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji cząstkowych; 

2) uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej i artystycznej w rozumieniu art. 4 

ust.1; 

3) podejmować zatrudnienie w uczelniach, a także w innych instytucjach tworzących 

system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1. 

2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej, na podstawie: 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach; 

3) decyzji ministra lub właściwego ministra nadzorującego uczelnię; 

4) dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów; 

5) decyzji rektora lub odpowiednio, kierownika innej instytucji tworzącej system 

szkolnictwa wyższego i nauki. 

Art. 321. 1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 85 ust. 

1 pkt 10 oraz art. 170 ust. 2, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo 

umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat, może nastąpić również na 

podstawie: 

1) decyzji rektora lub odpowiednio, kierownika innej instytucji tworzącej system 

szkolnictwa wyższego i nauki; 

2) decyzji ministra, decyzji właściwego ministra nadzorującego uczelnię lub decyzji 

dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów. 

2. Opłat, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 10 oraz art. 170 ust. 2, nie pobiera 

się od: 

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin; 

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej; 

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 

okolicznościami, o których mowa art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 
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12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. 

poz. 60, 858 i 1543); 

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego 

jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), co 

najmniej na poziomie biegłości językowej C1; 

6) posiadacza Karty Polaka; 

7) pracownika migrującego – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członka 

jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) cudzoziemca – członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Cudzoziemcowi, z wyłączeniem posiadacza Karty Polaka, nie przysługuje 

świadczenie, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1. 

Art. 322. 1. Zatrudnienie cudzoziemca jako nauczyciela akademickiego oraz 

powierzenie cudzoziemcowi innej pracy zarobkowej w zakresie zadań związanych z 

kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej i artystycznej, następuje bez 

konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i 

ubezpieczenia zdrowotnego, a także korzysta z uprawnień na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich pozostających w stosunku pracy. 

Art. 323. 1. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie 

szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający 

ukończenie: 

1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – 

potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów 

pierwszego stopnia; 

2) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie 

wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia; 

3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej 

Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany 

za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania. 
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2. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do 

kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go 

wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio do: 

1) kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia albo 

2) ubiegania się o nadanie stopnia doktora. 

3. Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną 

uczelnię nie potwierdza posiadania w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia na określonym 

poziomie studiów ani nie daje uprawnień, o których mowa w ust. 2, jeżeli: 

1) instytucja, która go wydała lub instytucja, w której prowadzone było kształcenie: 

a) nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub 

b) w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa 

wyższego działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub 

realizowała program studiów nieposiadający akredytacji; 

2) program studiów albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, 

w którym było prowadzone kształcenie. 

4. Dyrektor NAWA udziela, na wniosek zainteresowanego podmiotu, pisemnej 

informacji o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię, o poziomie studiów i statusie 

uczelni. 

Art. 324. 1. Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny 

odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy 

międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze 

postępowania nostryfikacyjnego. 

2. Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i 

tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem. 

3. Ukończenie studiów na określonym poziomie kształcenia przez cudzoziemca, 

który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 

ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który nie dysponuje 

dyplomem ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie kształcenia. 

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) tryb postępowań, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, z uwzględnieniem: 

a) organów przeprowadzających postępowania, 

b) rodzajów dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wszczęcie 

postępowania, 

c) terminów, w których należy przeprowadzić postępowanie, 
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2) sposób ustalania maksymalnej wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania, a 

także tryb wnoszenia tych opłat, 

3) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania, o którym 

mowa w ust. 1 i ust. 3 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego i obiektywnego prowadzenia 

postępowań, możliwość wystąpienia różnic między programami studiów oraz dodatkowe 

warunki, jakie muszą być spełnione w celu nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów lub 

potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, a także ustalanie maksymalnej 

wysokości opłat za prowadzenie postępowań. 

Art. 325. 1. Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez uprawnioną 

instytucję działającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest równoważny z odpowiednim 

stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki, o których mowa w ustawie. 

2. Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez instytucję inną niż 

ta, o której mowa w ust. 1, może być uznany za równoważny z odpowiednim polskim 

stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki na podstawie umowy międzynarodowej, 

a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego. 

3. Stopień doktora przyznany przez Europejski Instytut Uniwersytecki, zgodnie z 

Konwencją powołującą Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzoną we Florencji dnia 19 

kwietnia 1972 r., jest równoważny ze stopniem doktora. 

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) jednostki organizacyjne uprawnione do przeprowadzania postępowania 

nostryfikacyjnego oraz zakres kompetencji ich organów, 

2) tryb i terminy nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za 

granicą, uwzględniając możliwość i warunki zwalniania z całości lub części postępowania 

nostryfikacyjnego, 

3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do podań o nostryfikację stopni 

naukowych i stopni w zakresie sztuki, 

4) warunki ustalania odpłatności za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego, 

w tym możliwość obniżania lub zwalniania z opłat, oraz sposób wnoszenia opłat, 

5) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania 

nostryfikacyjnego 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania postępowań 

oraz przejrzyste zasady ich prowadzenia. 
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5. UWAGI KOŃCOWE 

 

Uzgodniony plan dalszych prac Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa 

Wyższego KRASP, działającej z udziałem członków i ekspertów Rady Głównej, przewiduje 

kolejne comiesięczne kilkudniowe robocze zebrania wyjazdowe Zespołu Redakcyjnego 

oraz jednodniowe posiedzenia plenarne Komisji. W wyniku tych prac zostaną opracowane 

i przedstawione MNiSW i środowisku akademickiemu kolejne raporty, zawierające dalsze 

propozycje poprawek do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
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Dodatek nr 1 

 

Wykaz poprawek redakcyjnych o charakterze terminologicznym w wybranych 

artykułach, związanych z kształceniem, projektu Ustawy  

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 września 2017 roku  

 

Dział II. Rozdział I 

 

Art. 40. […] 

7. W rozporządzeniu w sprawie włączenia uczelni publicznej do innej uczelni 

publicznej określa się skutki włączenia, w szczególności: 

1) wygaśnięcie kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych; 

2) przeznaczenie mienia uczelni; 

3)      możliwość prowadzenia studiów na kierunkach utworzonych przez uczelnię włączaną; 

4) warunki kontynuacji kształcenia przez studentów uczelni włączanej; 

5) warunki kontynuacji stosunków pracy pracowników uczelni włączanej. 

 

Art. 43. 1.  Założyciel występuje z wnioskiem o wpis do ewidencji oraz o pozwolenie 

na utworzenie kierunku studiów na danym kierunku, poziomie i profilu. […] 

 

Art. 44. […] 

6. Decyzja o wpisie do ewidencji jest wydawana wraz z decyzją o pozwoleniu na 

utworzenie kierunku studiów na danym kierunku, poziomie i profilu. 

 

Art. 45. 1. […] 

5) PKA wydała negatywną opinię w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji lub 

w sprawie pozwolenia na utworzenie kierunku studiów na danym kierunku, poziomie i 

profilu. 

Dział IX 

 

Art. 341. 1. Wykaz nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz 

osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej obejmuje: […] 

18) informacje o kierunkach studiów studiach, na których dana osoba prowadzi zajęcia 

[…]. 

 

Art. 344. 1. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy 

podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, i obejmuje informacje o: […] 

4) prowadzonych kierunkach studiów studiach; […] 

 

Art. 345. 1. Repozytorium pisemnych prac dyplomowych obejmuje: […] 

7) nazwę kierunku kierunek, poziom i profil studiów. […] 
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Dział XII 

 

Art. 417. 1. W ramach nadzoru nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki minister 

sprawuje nadzór nad: 

1) uczelniami, uczelniami federacyjnymi i związkami uczelni w zakresie zgodności 

działania z przepisami prawa, pozwoleniem na utworzenie kierunku studiów oraz 

prawidłowości wydatkowania środków publicznych; 

[…] 

4. Minister, w przypadku gdy: 

1) uczelnia, uczelnia federacyjna, związek uczelni lub założyciel uczelni 

niepublicznej narusza przepisy prawa lub pozwolenie na utworzenie kierunku studiów, […] 

 

Art. 422. Rektor oraz organ uczelni federacyjnej wykonujący kompetencje rektora 

zawiadamia ministra oraz PKA o: 

1) rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia kształcenia na kierunku studiów studiach na 

danym kierunku, poziomie i profilu, 

2) zaprzestaniu spełniania warunków do prowadzenia kierunku studiów studiów na 

danym kierunku, poziomie i profilu 

– w terminie miesiąca od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

 

Art. 423. 1. Minister może nakazać założycielowi, w drodze decyzji, likwidację uczelni 

niepublicznej, w przypadku gdy: 

1) po dniu wydania decyzji o pozwoleniu na utworzenie uczelni niepublicznej zaistniały 

przesłanki określone w art. 45 ust.1 pkt 1 lub 2; 

2) uczelni zostały cofnięte wszystkie pozwolenia na utworzenie kierunku studiów; […] 

 

Art. 437. 1. Rekrutacja na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny studia na kierunku 

lekarskim i lekarsko-dentystycznym albo przyjęcia na studia kandydatów na żołnierzy 

zawodowych, strażaków w służbie kandydackiej oraz strażaków w służbie stałej 

skierowanych na studia przez właściwego przełożonego odbywa się w ramach limitów 

przyjęć. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na 

kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny studia na kierunku lekarskim i lekarsko-

dentystycznym w poszczególnych uczelniach, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni 

oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków. 

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na 

kierunki studiów studia na poszczególnych kierunkach dla kandydatów na żołnierzy 

zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych, uwzględniając możliwości 

dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków. 
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4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, limit 

przyjęć na kierunki studiów studia na poszczególnych kierunkach w służbie kandydackiej oraz 

dla strażaków w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego, 

uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych 

kierunków 
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          Dodatek nr 2 

  

Wykaz poprawek redakcyjnych o charakterze terminologicznym w wybranych 

artykułach, związanych z kształceniem, projektu Ustawy - Przepisy wprowadzające 

Ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 września 2017 roku  

 

Art. 18. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) wprowadza się następujące 

zmiany: 

3) w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 

w ust. 3, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych 

studia w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza 

w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne 

ze względu na program studiów kierunki studiów studia albo może być uznane za dokument 

potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te 

same lub podobne ze względu na program studiów kierunki studiów studia.”. 

 

Art. 68. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki 

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. U. poz. 533, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. 

poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych nauk niż 

wojskowe oraz przyznawanie świadczeń, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 oraz 

art. 355 ust. 1 ustawy z dnia … - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. …), dla osób 

cywilnych kształcących się w Akademii odbywa się na zasadach i w trybie określonych w tej 

ustawie.”; 

 

Art. 69. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii 

Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. poz. 534, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. 

poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych nauk niż 

wojskowe oraz przyznawanie świadczeń, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 oraz 

art. 355 ust. 1 ustawy z dnia … - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. …), dla 

osób cywilnych kształcących się w Akademii odbywa się na zasadach i w trybie 

określonych w tej ustawie.”; 

 

Art. 77. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 930, 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624, 777, 1292, 1428 i 1475) 
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w art. 116 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć 

dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności 

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych 

na kierunkach studiach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością 

odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego.”. 

 

Art. 143. W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475) wprowadza się następujące zmiany:  

1)  w art. 2:  

1.a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) edukacja formalna - kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły 

oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, w ramach programów, które prowadzą do 

uzyskania kwalifikacji pełnych, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów 

podyplomowych, o których mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia … - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. …), albo kwalifikacji w zawodzie, o której 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);”,  

2. b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:  

„9) kwalifikacje cząstkowe - kwalifikację w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone 

dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po 

przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a 

ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 

2017 r. poz. 60); kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, 

o których mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia … - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; kwalifikacje nadawane po ukończeniu form kształcenia, o 

których mowa w art. 169 ust. 1 tej ustawy, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 

2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452); 

kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe;  

10) kwalifikacje pełne - kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach systemu 

oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu studiów krótkiego cyklu, studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów 
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magisterskich oraz po uzyskaniu stopnia doktora w rozumieniu ustawy z dnia … - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”; 

2)  w art. 7:  

1. a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki określą, w drodze rozporządzenia, 

charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji 

uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach 

wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:”,  

2. b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych, przy czym:”; 

2a) w art. 8 po pkt. 8 dodaje się pkt. 8a w brzmieniu: 

„8a) dyplom ukończenia studiów krótkiego cyklu - potwierdza nadanie kwalifikacji 

na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji;”; 

3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy porównania 

wymaganych efektów uczenia się z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z 

dnia … - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;  

4)  w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze mogą 

włączyć do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacje nadawane po 

ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z 

dnia … - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli został przypisany poziom 

Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji.”; 

5)  w art. 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Jeżeli z rekomendacji wynika, że do danej kwalifikacji cząstkowej należy 

przypisać 6, 7 lub 8 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, minister właściwy może 

wystąpić o opinię do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w 

sprawie zasadności dokonanego porównania wymaganych efektów uczenia dla 

danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.”; 

6) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Przepisy art. 14-25 stosuje się odpowiednio do włączania do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o 
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których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia … - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych.”;  

7)  w art. 83 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:  

„3. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o 

kwalifikacjach pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 9 8a-11:  

1) dane uczelni, prowadzonych przez nie studia na określonym kierunku, 

poziomie i profilu, dane podmiotów uprawnionych do nadawania stopnia doktora 

oraz prowadzone przez nie szkoły doktorskie;  

2) nazwa tytułu zawodowego uzyskiwanego po ukończeniu studiów na 

określonym kierunku, poziomie i profilu oraz stopień doktora;  

3) adresy stron internetowych podmiotów, o których mowa w pkt 1.  

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, określi, w drodze 

rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze 

Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, 

uwzględniając odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 1, oraz wymagania 

systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.  

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, 

kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi 

wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w 

art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 169 ust. 1 

ustawy z dnia … - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 

2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.”;  

8)  w art. 84:  

1. a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) art. 83 ust. 3 pkt 1 i 2, zawarte w Zintegrowanym Systemie Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o 

szkolnictwie wyższym i nauce - udostępnia podmiotowi prowadzącemu 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki;”,  

2. b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o 

których mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia … - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu 
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Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których 

mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 

ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 

lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.”;  

9)  w art. 110 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia 

poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych, o których mowa w art. 

8 pkt 1-7 i pkt 9  8a-11, nadanych od dnia wejścia w życie:”.  

 

Art. 192. 1. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. uczelnia, która w ramach 

dyscypliny: 

1) posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, w której będzie 

prowadzony do której będzie przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać 

pozwolenie na utworzenie na tym kierunku studiów o profilu praktycznym lub o profilu 

ogólnoakademickim na określonym poziomie studiów; 

2) nie posiada uprawnienia, o którym mowa w pkt 1, może uzyskać pozwolenie na 

utworzenie na tym kierunku studiów o profilu praktycznym na określonym poziomie 

studiów. 

2. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. o uzyskanie pozwolenia na 

utworzenie kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego studiów na kierunku lekarskim 

lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się uczelnia posiadająca uprawnienie do 

nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, w ramach której będzie prowadzony do której 

będzie przyporządkowany kierunek studiów. 

3. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozwolenia nie wymaga 

utworzenie kierunku studiów: 

1) przez uczelnię, która uzyskała pozytywną ocenę kompleksową lub 

2) na kierunku przyporządkowanym do w ramach dyscypliny, w której uczelnia posiada 

uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

 

Art. 193. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 

30 września 2020 r. w sprawach wydania pozwolenia na utworzenie kierunku studiów 

uwzględnia się decyzje o cofnięciu uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych. 

 

Art. 196. Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie 

i profilu kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 157 pkt 3 stają się pozwoleniami 
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na utworzenie kierunku studiów na takim samym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu 

ustawy, o której mowa w art. 1.  

Art. 199. Uczelnie przyporządkują prowadzone kierunki prowadzonych studiów do 

dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 5 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

tej ustawy. 

 

Art. 202. Kierunki studiów interdyscyplinarnych Studia interdyscyplinarne na 

określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia prowadzonych prowadzone wspólnie 

przez podstawowe jednostki organizacyjne dwóch lub więcej uczelni, o których mowa 

w art. 10a ustawy uchylanej w art. 157 ust. 3 oraz studia wspólne, o których mowa 

w art. 168 tej ustawy, stają się studiami wspólnymi, o których mowa w art. 63 ustawy, 

o której mowa w art. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


