
Projekt z dnia 06.08.2009 r. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) 

 z dnia……………………….. 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla 
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia 

i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 
międzykierunkowe oraz makrokierunki 

Na podstawie art. 9 pkt 2 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 12 lipca 
2007 r.  w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz 
poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać 
uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, 
poz.1166) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust.1 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

      „9a) bezpieczeństwo i higiena pracy;”; 

2) dodaje się załącznik nr 9a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w 
załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 

3) załącznik nr 33 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w 
załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia; 

4) załącznik nr 41 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w 
załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia; 

5) załącznik nr 58 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w 
załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia; 

6) załącznik nr 63 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w 
załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia; 

7) załącznik nr 94 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w 
załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia. 

                                                
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, 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584. 



§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia, w zakresie standardów kształcenia dla 
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia określonych w załącznikach 
do niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie od dnia 1 października 2009 r. 
w odniesieniu do pierwszego roku studiów. Do kształcenia na wyższych latach 
studiów stosuje się przepisy dotychczasowe w zakresie standardów kształcenia dla 
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia określonych w załącznikach 
do rozporządzenia, o którym mowa w § 1. 

2. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej dany kierunek 
studiów może dostosować plany studiów i programy nauczania realizowane na 
wyższych latach studiów do standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków 
studiów oraz poziomów kształcenia określonych w załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r. 

        MINISTER 
      NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 
 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla 
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia 
i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 
międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166) uwzględnia 
zmianę rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 
2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838),  polegającą na: 
1) dodaniu kierunku studiów „bezpieczeństwo i higiena pracy”, na wniosek Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej, 
2) rozszerzeniu możliwości kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku 
„kosmetologia”, 
3) możliwości prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub 
jednolitych studiach magisterskich na kierunkach „grafika”, „malarstwo” i „rzeźba”, na 
wniosek środowiska akademickiego reprezentującego kierunki artystyczne. 

Zmiany te powodują konieczność dostosowania standardów kształcenia do nowego 
katalogu kierunków studiów, stanowią także odpowiedź na propozycje środowiska 
akademickiego. Ponadto uwzględnione zostały wnioski środowiska nauczycieli 
akademickich realizujących kierunek „fizjoterapia” o dokonanie korekty w standardzie 
kształcenia dla tego kierunku.  
 

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej: 

Przedmiot regulacji niniejszego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii 
Europejskiej. 
 
 

 
 
 
 

Ocena skutków regulacji (OSR) 
 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt prawny 

 
Projekt rozporządzenia, jako akt wykonawczy do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), jest adresowany do 
kandydatów na studia, organów uczelni i studentów. 
 
2. Konsultacje społeczne 

 
W toku uzgodnień projekt przedmiotowego rozporządzenia zostanie przedstawiony do 
zaopiniowania następującym partnerom społecznym: 
1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, 
2) Forum Związków Zawodowych, 
3) Konfederacji Pracodawców Polskich, 
4) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 



5) Związkowi Rzemiosła Polskiego, 
6) Business Centre Club, 
7) Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, 
8) Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, 
9) Krajowej Radzie Nauki ZNP, 10) Konferencji Episkopatu Polski. 

Ponadto projektowane rozporządzenie zostanie przesłane do zaopiniowania: 
1) Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 
2) Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, 
3) Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 
4) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 5) Konferencji Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich. 
 
Projekt rozporządzenia zostanie również zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.). 
 
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla 
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  
 
4. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy 
 
Wejście w życie projektowanych przepisów rozporządzenia stworzy możliwość 
wykształcenia nowych kadr o wysokich kwalifikacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także zapewni możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na 
kierunku „kosmetologia”, co przyczyni się do podniesienia kwalifikacji absolwentów tego 
kierunku. 
 
5. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego 
wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
6. Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego 
wpływu na sytuację  i rozwój regionalny. 
 


