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 Projekt 14 stycznia 2009 r. 

 

          ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) 
 

z dnia …………..................................… 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 
 

Na podstawie art. 192 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1365, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1.W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie 

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634)  w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Przebieg studiów jest dokumentowany w: 

 

1) protokołach zaliczenia przedmiotu lub w protokołach sporządzanych w postaci wydruków danych 

elektronicznych zawierających: nazwę przedmiotu, którego dotyczy zaliczenie lub egzamin, 

imiona i nazwiska studentów, numery albumów, oceny, datę i podpis osoby zaliczającej lub 

przeprowadzającej egzamin; 

2) kartach okresowych osiągnięć studenta zawierających: imię (imiona) i nazwisko studenta, numer 

albumu, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy lub stopień naukowy prowadzącego zajęcia 

(zaliczającego lub przeprowadzającego egzamin), nazwy przedmiotów, które student zaliczył w 

okresie zaliczeniowym, określenie formy zaliczenia, uzyskane oceny oraz liczbę punktów, zgodnie 

z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), daty i podpisy osób 

egzaminujących i zaliczających poszczególne przedmioty oraz podpis kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej uczelni, dokonującego wpisu na kolejny rok (semestr) studiów lub kartach 

okresowych osiągnięć studenta w postaci wydruków danych elektronicznych z podpisem  

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 

3) indeksie studenta, jeśli regulamin studiów tak stanowi. 

2. Do dokumentacji przebiegu studiów zalicza się pracę dyplomową, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 8. Pracę 

dyplomową składa się w postaci papierowej oraz  w postaci informatycznych nośników danych.” . 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

       
                       MINISTER 

       NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 
 
 
 
 
 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje  działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.  w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz.1596). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, 

Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.  Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 

1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.  
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             U z a s a d n i e n i e 

 
 

 
 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 
listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634, z późn. zm.), 
uwzględnia wnioski kierowane pod adresem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także głosy 
środowiska akademickiego dotyczące możliwości rezygnacji z indeksu studenta oraz konieczności 
przeciwdziałania zjawiskom naruszania praw autorskich i praw pokrewnych. 
 
 
W projekcie rozporządzenia zmieniono przepis  §10 ust. 1, w którym wprowadzono możliwość rezygnacji  
z prowadzenia indeksu studenta, jeśli uczelnia w regulaminie studiów tak postanowi. Niezależnie bowiem 
od tradycyjnego przywiązania społeczności akademickiej do indeksu, jako dokumentu potwierdzającego 
przebieg studiów, jego prowadzenie i wypełnianie stanowi dodatkowe obciążenie dla studentów, a także 
nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne. Rozstrzygnięcie – czy w uczelni będzie 
obowiązywało prowadzenie indeksu w postaci papierowej, czy też uczelnia zrezygnuje z tej postaci 
dokumentacji, pozostawiono władzom uczelni. Dążąc do zredukowania liczby dokumentów prowadzonych 
przez uczelnię i studentów, a także przewidując rezygnację z wielokrotnego potwierdzania tych samych 
informacji w toku studiów, przewidziano możliwość prowadzenia kart okresowych osiągnięć studenta w 
postaci wydruków elektronicznych, podpisywanych jedynie przez kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej uczelni.  W takiej sytuacji – studenci przystępując do zaliczeń i egzaminów nie mieliby 
obowiązku posiadania zarówno indeksu, jak i kart okresowych osiągnięć – dokumentem poświadczającym 
uzyskanie zaliczenia i złożenie egzaminu byłyby protokoły zaliczeń/egzaminów, sporządzane przez 
nauczycieli akademickich, w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Uprości to sposób dokumentowania 
przebiegu studiów, a także ułatwi i przyspieszy weryfikację uzyskanych wyników. Po wydrukowaniu 
wyników sesji egzaminacyjnej (druk jest możliwy wprost z systemu USOS – Uczelniany System Obsługi 
Studentów), jedynie dziekan – jako organ uczelni, będzie dokonywał wpisu na kolejny semestr/rok 
studiów. 
 
Jednocześnie  w §10 ust. 2 wprowadzono obowiązek składania prac dyplomowych w dwóch postaciach: 
papierowej oraz na informatycznym nośniku danych, co umożliwi dokonywanie oceny samodzielności 
wykonania  pracy dyplomowej, a także przestrzegania  przez studentów przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2006 r. Nr 90, poz. 631,  z późn.zm.).  
Obecne przepisy dopuszczają możliwość składania pracy dyplomowej w postaci papierowej lub 
elektronicznej.  
Dostrzegając narastający problem niesamodzielnego przygotowywania prac dyplomowych oraz mając na 
uwadze dbałość o jakość dyplomu i poziom kształcenia celowe jest ujednolicenie wymogów co do postaci 
pracy dyplomowej. Postać elektroniczna pracy dyplomowej  ułatwi korzystanie z tzw. programów 
antyplagiatowych w procesie opiniowania  pracy dyplomowej. 
 
Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej - przedmiot projektowanej regulacji nie jest 
objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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Ocena skutków regulacji 
 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja 
 

Projektowana nowelizacja rozporządzenia, adresowana jest do administracji uczelni publicznych i 
niepublicznych oraz do studentów tych uczelni. 
 
2. Konsultacje społeczne 
 
Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do zaopiniowania przez następujących partnerów 
społecznych: 

 
1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 
2) NSZZ „Solidarność”, 
3) Forum Związków Zawodowych, 
4) Federację Związków Nauczycielstwa Polskiego, 
5) Krajową Radę Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
6) Konfederację Pracodawców Polskich, 
7) Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, 
8) Związek Rzemiosła Polskiego, 
9) Business Centre Club, 
10) KSN NSZZ „Solidarność”. 
  

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji z Radą Główną Szkolnictwa 
Wyższego, Państwową Komisją Akredytacyjną, Krajową Reprezentacją Doktorantów, Parlamentem 
Studentów RP, Krajową Reprezentacją Doktorantów, Centralną Komisją do Spraw Tytułu Naukowego i 
Stopni Naukowych, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencją Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich oraz umieszczony na stronach internetowych Ministerstwa  Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 
 
Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej, 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego 

 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków na rynku pracy. 
 
5. Wpływ regulacji konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
 
Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, ze względu na zakres przedmiotowy 
regulacji, nie będzie miało wpływu na konkurencyjność  gospodarki, i przedsiębiorczość. 
 
6 . Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 


