
ROZPORZ�DZENIE 
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY�SZEGO 1) 

z dnia                              2007 r. 

zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie wska�ników kosztochłonno�ci poszczególnych 
kierunków, makrokierunków i studiów mi�dzykierunkowych studiów stacjonarnych 

oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki 
 
 
 

Na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy�szym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó�n. zm.2)) zarz�dza si� co nast�puje: 

§ 1. W rozporz�dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 kwietnia 2007 r.  
w sprawie wska�ników kosztochłonno�ci poszczególnych kierunków, makrokierunków  
i studiów mi�dzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów 
doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki (Dz. U. Nr 65, poz. 435) zał�czniki nr 1  
i 2 otrzymuj� brzmienie okre�lone w zał�cznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporz�dzenia. 

§ 2. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem 1 stycznia 2008 r. 
 
 
MINISTER  

  NAUKI I SZKOLNICTWA WY�SZEGO 
 

 
 
 
W porozumieniu: 
 
MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
 
 
MINISTER SPRAW WEWN�TRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
 
 
MINISTER ZDROWIA 
 
 
MINISTER KULTURY  
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
 
 
MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ 
 
 
                                                
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy�szego kieruje działem administracji rz�dowej – szkolnictwo wy�sze, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).  
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 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240  
i Nr 180, poz. 1280. 

Projekt,  9.11.2007 r. 



 

Zał�czniki do rozporz�dzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego 
z dnia      ..........................  2007 r. (poz.     ) 
 

Zał�cznik nr 1 
 
 

WYKAZ WSKA�NIKÓW KOSZTOCHŁONNO	CI ORAZ GRUP KIERUNKÓW 
STACJONARNYCH O TAKIM SAMYM WSKA�NIKU KOSZTOCHŁONNO	CI 

 
1. Grupa kierunków o wska�niku kosztochłonno�ci ks1 = 1,0: 

1) administracja; 
2) dziennikarstwo i komunikacja społeczna; 
3) ekonomia; 
4) europeistyka; 
5) filologia polska; 
6) filozofia; 
7) historia; 
8) muzykologia; 
9) nauki o rodzinie; 
10) pedagogika; 
11) politologia; 
12) polityka społeczna; 
13) praca socjalna; 
14) prawo; 
15) prawo kanoniczne; 
16) stosunki mi�dzynarodowe; 
17) teologia. 

2. Grupa kierunków o wska�niku kosztochłonno�ci ks2 = 1,5: 

1) filologia; 
2) finanse i rachunkowo��; 
3) informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; 
4) informatyka i ekonometria; 
5) kosmetologia; 
6) logistyka; 
7) matematyka; 
8) pedagogika specjalna; 
9) psychologia; 
10) socjologia; 
11) zarz�dzanie. 

3. Grupa kierunków o wska�niku kosztochłonno�ci ks3 = 2,0: 

1) archeologia; 
2) architektura i urbanistyka; 
3) architektura wn�trz; 
4) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; 
5) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych; 
6) edukacja techniczno-informatyczna; 
7) etnologia; 



 

8) geografia; 
9) gospodarka przestrzenna; 
10) historia sztuki; 
11) kulturoznawstwo; 
12) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej; 
13) sport; 
14) taniec; 
15) turystyka i rekreacja; 
16) wiedza o teatrze; 
17) wychowanie fizyczne; 
18) zarz�dzanie i in�ynieria produkcji. 

4. Grupa kierunków o wska�niku kosztochłonno�ci ks4 = 2,5: 

1) architektura krajobrazu; 
2) bezpiecze	stwo narodowe; 
3) bezpiecze	stwo wewn�trzne; 
4) biologia; 
5) budownictwo; 
6) chemia; 
7) dietetyka; 
8) dyrygentura; 
9) fizjoterapia; 
10) fizyka; 
11) geodezja i kartografia; 
12) geologia; 
13) górnictwo i geologia; 
14) grafika; 
15) informatyka; 
16) instrumentalistyka; 
17) in�ynieria �rodowiska; 
18) jazz i muzyka estradowa; 
19) kompozycja i teoria muzyki; 
20) le�nictwo; 
21) malarstwo; 
22) oceanografia; 
23) ochrona dóbr kultury; 
24) ochrona �rodowiska; 
25) ogrodnictwo; 
26) rolnictwo; 
27) rybactwo; 
28) scenografia; 
29) technika rolnicza i le�na; 
30) technologia drewna; 
31) technologia �ywno�ci i �ywienie człowieka; 
32) towaroznawstwo; 
33) transport; 
34) włókiennictwo; 
35) wokalistyka; 
36) wzornictwo; 
37) zdrowie publiczne. 



 

5. Grupa kierunków o wska�niku kosztochłonno�ci ks5 = 3,0: 

1) aktorstwo; 
2) analityka medyczna; 
3) astronomia; 
4) automatyka i robotyka; 
5) biotechnologia; 
6) elektronika i telekomunikacja; 
7) elektrotechnika; 
8) energetyka; 
9) farmacja; 
10) fizyka techniczna; 
11) in�ynieria bezpiecze	stwa; 
12) in�ynieria biomedyczna; 
13) in�ynieria chemiczna i procesowa; 
14) in�ynieria materiałowa; 
15) kierunek lekarski; 
16) kierunek lekarsko-dentystyczny; 
17) konserwacja i restauracja dzieł sztuki; 
18) lotnictwo i kosmonautyka; 
19) mechanika i budowa maszyn; 
20) mechatronika; 
21) metalurgia; 
22) nawigacja; 
23) oceanotechnika; 
24) papiernictwo i poligrafia; 
25) piel�gniarstwo; 
26) poło�nictwo; 
27) ratownictwo medyczne; 
28) realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia; 
29) re�yseria; 
30) re�yseria d�wi�ku; 
31) rze�ba; 
32) techniki dentystyczne; 
33) technologia chemiczna; 
34) weterynaria; 
35) zootechnika. 



Zał�cznik nr 2 

WYKAZ WSKA�NIKÓW KOSZTOCHŁONNO	CI MAKROKIERUNKÓW  
I STUDIÓW MI
DZYKIERUNKOWYCH ORAZ KIERUNKÓW INNYCH NI� 

OKRE	LONE W § 2 ROZPORZ�DZENIA 
 

1. Dla poszczególnych makrokierunków studiów okre�la si� nast�puj�ce wska�niki 
kosztochłonno�ci:  
1) ks1 = 1,0 dla: 

a) makrokierunku (ekonomia, finanse i rachunkowo��), 
b) makrokierunku (filozofia, historia), 
c) makrokierunku (stosunki mi�dzynarodowe, ekonomia); 

2) ks2 = 1,5 dla: 

a) makrokierunku (zarz�dzanie, finanse i rachunkowo��), 
b) makrokierunku (zarz�dzanie, stosunki mi�dzynarodowe); 

3) ks3 = 2,0 dla makrokierunku filologiczno-kulturoznawczego; 

4) ks4 = 2,5 dla: 

a) makrokierunku (automatyka i robotyka, zarz�dzanie), 
b) makrokierunku (biologia, geografia), 
c) makrokierunku (biologia, geologia), 
d) makrokierunku (in�ynieria i ochrona �rodowiska); 

5) ks5 = 3,0 dla: 

a) makrokierunku (akwakultura i bezpiecze	stwo �ywno�ci), 
b) makrokierunku (automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, 

informatyka), 
c) makrokierunku (bioin�ynieria produkcji �ywno�ci), 
d) makrokierunku (elektronika i technika informacyjna), 
e) makrokierunku (technologia i in�ynieria chemiczna). 

2. Dla poszczególnych studiów mi�dzykierunkowych okre�la si� nast�puj�ce wska�niki 
kosztochłonno�ci:  

1) ks1 = 1,0 dla mi�dzywydziałowych (mi�dzykierunkowych) studiów humanistycznych; 

2) ks4 = 2,5 dla: 

a) mi�dzywydziałowych (mi�dzykierunkowych) studiów matematyczno-
przyrodniczych, 

b) mi�dzywydziałowych studiów ochrony �rodowiska. 

3. Dla poszczególnych kierunków, innych ni� okre�lone w § 2 rozporz�dzenia, okre�la 
si� nast�puj�ce wska�niki kosztochłonno�ci: 

1) ks1 = 1,0 dla kierunków: 

a) artes liberales (Uniwersytet Warszawski), 
b) gospodarka i administracja publiczna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 
c) komunikacja europejska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
d) mi�dzynarodowe stosunki gospodarcze (Uniwersytet Gda	ski, Uniwersytet 

Łódzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia Ekonomiczna  
w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), 



 

e) religioznawstwo (Uniwersytet Jagiello	ski w Krakowie); 

2) ks2 = 1,5 dla kierunków: 

a) archiwistyka i zarz�dzanie dokumentacj� (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu), 

b) filologia angielska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
c) italianistyka z elementami chrze�cija	stwa (Uniwersytet Szczeci	ski), 
d) kognitywistyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
e) logopedia (Uniwersytet Gda	ski, Akademia Medyczna w Gda	sku), 
f) logopedia z audiofonologi� (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), 
g) metody ilo�ciowe w ekonomii i systemy informacyjne (Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie), 
h) orientalistyka (Uniwersytet Warszawski), 
i) profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Uniwersytet Warszawski); 

3) ks4 = 2,5 dla kierunków: 

a) akustyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
b) biofizyka (Uniwersytet Jagiello	ski w Krakowie, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu), 
c) informatyka stosowana (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),  
d) intermedia (Akademia Sztuk Pi�knych w Krakowie),  
e) in�ynieria bezpiecze	stwa pracy (Politechnika Łódzka), 
f) nauki �cisłe (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy	skiego w Warszawie), 
g) neurobiologia (Uniwersytet Jagiello	ski w Krakowie), 
h) sztuka mediów (Akademia Sztuk Pi�knych w Warszawie), 
i) technologie ochrony �rodowiska (Politechnika Gda	ska, Politechnika Pozna	ska), 
j) teleinformatyka (Politechnika Wrocławska); 

4) ks5 = 3,0 dla kierunków: 

a) in�ynieria mechaniczno-medyczna (Politechnika Gda	ska, Akademia Medyczna w 
Gda	sku), 

b) sztuka rejestracji obrazu (Akademia Sztuk Pi�knych w Poznaniu), 
c) zaawansowane materiały i nanotechnologia (Uniwersytet Jagiello	ski w Krakowie). 

 



UZASADNIENIE 
Projekt rozporz�dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego zmieniaj�cego 
rozporz�dzenie w sprawie wska�ników kosztochłonno�ci poszczególnych kierunków, 
makrokierunków i studiów mi�dzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych 
studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki, wydawany jest na podstawie art. 
96 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365, z pó�n. zm.), zwanej dalej „ustaw�”. 

Celem projektowanej nowelizacji jest przede wszystkim uzupełnienie katalogu nazw 
kierunków lub makrokierunków studiów wraz z okre�leniem dla nich wska�nika 
kosztochłonno�ci, prowadzonych przez szkoły wy�sze, które zostały uruchomione po 
wydaniu rozporz�dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 kwietnia 2007 r., tj. 
kierunków uruchamianych od roku akademickiego 2007/2008. 

W projektowanym rozporz�dzeniu okre�lono wi�c wska�niki kosztochłonno�ci dla 7 
unikatowych kierunków studiów oraz trzech makrokierunków studiów (zał�cznik nr 2). 
Wska�niki kosztochłonno�ci zostały okre�lono przy uwzgl�dnieniu wska�ników 
kosztochłonno�ci kierunków tworz�cych makrokierunki oraz wska�ników kosztochłonno�ci 
kierunków zbli�onych. Okre�lono wska�niki kosztochłonno�ci na poziomie: 
- 1,0 dla kierunków: mi�dzynarodowe stosunki gospodarcze oraz artes liberales; 
- 1,5 dla kierunków: profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz logopedia; 
- 2,5 dla kierunku neurobiologia oraz sztuka mediów; 
- 3,0 dla kierunków: in�ynieria mechaniczno-medyczna oraz zaawansowane materiały  

i nanotechnologia, a tak�e dla makrokierunków: elektronika i technika informacyjna, 
akwakultura i bezpiecze�stwo �ywno�ci, bioin�ynieria produkcji �ywno�ci. 

W projektowanym rozporz�dzeniu – na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 
dokonano równie� zmian wska�ników kosztochłonno�ci dla 10 kierunków studiów, 
prowadzonych przez uczelnie artystyczne (zał�cznik nr 1). Wniosek Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego był wynikiem konsultacji z uczelniami artystycznymi oraz 
Konferencj� Rektorów Uczelni Artystycznych. Proponowane zmiany, zdaniem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powinny przyczyni� si� do wła�ciwego podziału dotacji 
dla poszczególnych uczelni artystycznych. Zaproponowano wzrost warto�ci wska�nika 
kosztochłonno�ci: 
- o 1,0 dla kierunków: aktorstwo oraz re�yseria d�wi�ku (z 2,0 na 3,0); 
- o 0,5 dla kierunków: dyrygentura, instrumentalistyka, scenografia, wokalistyka  

i wzornictwo (z 2,0 na 2,5), a tak�e konserwacja i restauracja dzieł sztuki oraz rze�ba  
(z 2,5 na 3,0), 

oraz zmniejszenie wska�nika kosztochłonno�ci o 1,0 dla kierunku organizacja produkcji 
filmowej i telewizyjnej (z 3,0 na 2,0). 

Kierunki studiów, dla których zaproponowano zmiany wyst�puj� w uczelniach artystycznych 
oraz w 7 uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wy�szego (w 2007 r.). W zwi�zku z niewielk� liczb� studentów na tych kierunkach  
w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego, proponowane 
zmiany nie b�d� miały istotnego wpływu na podział dotacji w tych uczelniach (w warunkach 
2007 r., proponowane wska�niki powodowałyby zmian� dotacji w uczelniach publicznych 
nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego �rednio o 0,007%). 

 
WST
PNA OPINIA O ZGODNO	CI PROJEKTU ROZPORZ�DZENIA Z PRAWEM 
UNII EUROPEJSKIEJ 
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj�ty prawem Unii Europejskiej 
 



 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporz�dzenie 

Projektowane rozporz�dzenie oddziałuje na sytuacj� ekonomiczn� uczelni publicznych. 

 
2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporz�dzenia zostanie skierowany do zaopiniowania, do: 

1) Rady Głównej Szkolnictwa Wy�szego; 
2) Pa	stwowej Komisji Akredytacyjnej; 
3) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 
4) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; 
5) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych; 
6) Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 
7) Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 
8) Niezale�nego Zrzeszenia Studentów; 
9) Zrzeszenia Studentów Polskich; 
10) Rady Działalno�ci Po�ytku Publicznego 

oraz do reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych: 

1) Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi�zków Zawodowych; 
2) Niezale�nego Samorz�dnego Zwi�zku Zawodowego „Solidarno��”;  
3) Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarno��”; 
4) Rady Szkolnictwa Wy�szego i Nauki ZNP;  
5) Forum Zwi�zków Zawodowych;  
6) Konfederacji Pracodawców Polskich;  
7) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;  
8) Zwi�zku Rzemiosła Polskiego;  
9) Business Centre Club. 

Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno�ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414) oraz na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wy�szego. 

 
3. Wpływ na sektor finansów publicznych 
Wej�cie w �ycie rozporz�dzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 
bud�etu pa	stwa i bud�etów jednostek samorz�du terytorialnego. 
 
4. Wpływ na rynek pracy, konkurencyjno�� gospodarki oraz sytuacje i rozwój 

regionalny 
Wej�cie w �ycie rozporz�dzenia nie b�dzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjno�� 
gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsi�biorstw, oraz na sytuacj� i rozwój regionalny. 

 


