
Projekt z dnia 4 sierpnia 2014 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T WA  W Y Ż S Z E G O
1 )

 

z dnia                                  2014 r. 

w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w 

uczelniach 

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Postanowienia regulaminu studiów w uczelniach określają: 

1) czas trwania oraz organizację roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i 

zakończenia zajęć; 

2) termin i sposób podawania do wiadomości studentów programów studiów i planów 

studiów;  

3)     prawa i  obowiązki studentów związane z organizacją i tokiem studiów; 

4) warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych oraz sposób i tryb odbywania 

studenckich praktyk zawodowych;  

5) stosowane skale ocen; 

6) stosowane metody wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z Europejskim Systemem 

Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS); 

7) warunki przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce 

organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z 

zasadami systemu przenoszenia osiągnięć; 

8) warunki odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu 

studiów, z uwzględnieniem opieki naukowej; 

                                                 

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 18 listopada 2011 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 

2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821 i  .... 
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9) warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnego planu studiów i 

opieki naukowej; 

10) warunki i tryb realizacji kształcenia w ramach indywidualnych studiów 

międzyobszarowych; 

11) warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach 

przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady 

zaliczania tych zajęć; 

12) zakres i warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub 

umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych w 

języku obcym; 

13) tryb skreślania studenta z listy studentów, w tym sposób stwierdzania niepodjęcia 

studiów, sposób i tryb stwierdzania braku postępów w nauce oraz formę składania 

rezygnacji ze studiów; 

14) warunki przyznawania studentom urlopów od zajęć, w tym czas trwania urlopu 

krótkoterminowego i długoterminowego, oraz usprawiedliwiania krótkotrwałej 

nieobecności na zajęciach; 

15) warunki zmiany kierunku lub formy studiów; 

16) warunki i tryb  uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w roku lub semestrze, w 

tym zaliczania studenckich praktyk zawodowych; 

17) warunki przeprowadzania egzaminu komisyjnego, w tym skład komisji 

przeprowadzającej egzamin komisyjny oraz formy tego egzaminu, z uwzględnieniem 

udziału w egzaminie obserwatora wskazanego przez studenta; 

18) sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń; 

19)  sposób i tryb udzielania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym 

roku lub semestrze; 

20) warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i tryb jego składania oraz sposób 

obliczania wyniku studiów; 

21) tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu 

dyplomowego;  

22) warunki wznawiania studiów; 

23) warunki ukończenia studiów. 
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§ 2. Regulamin studiów określa sposób dostosowania organizacji i właściwej realizacji 

procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami 

niepełnosprawnymi, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju 

niepełnosprawności. 

§ 3. Regulaminy studiów uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zachowują moc do końca roku akademickiego 2014/2015. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.
3)

  

 

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO 

  

                                                 

3)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w 

uczelniach (Dz. U. Nr 160, poz. 958), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

na podstawie art. 56 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
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U Z A S A D N I E N I E 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 162 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 

zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 

Projekt rozporządzenia określa warunki, jakim muszą odpowiadać regulaminy studiów 

uchwalane przez senat uczelni, a tym samym zobowiązuje wszystkie uczelnie, do określenia 

w regulaminie studiów m.in. organizacji roku akademickiego, warunków i trybu odbywania 

studiów oraz stosowanych skal ocen, w tym stosowanych metod wyrażania osiągnięć 

studenta, zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). 

Regulamin studiów winien również określać warunki dopuszczenia do egzaminu 

dyplomowego i składania tego egzaminu oraz sposób obliczania ostatecznego wyniku 

studiów i warunki ich ukończenia. 

Jednym z głównych celów wskazanej nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym jest ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom 

dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie. Uczelnie będą mogły potwierdzać efekty 

uczenia się uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego np. w pracy, na kursach i 

szkoleniach, przez samodoskonalenie czy wolontariat.  

Przepis art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w 

brzmieniu nadanym nowelizacją, upoważnia ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego do wprowadzenia w rozporządzeniu obowiązku określenia w regulaminach 

studiów warunków, na jakich osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się będą odbywały studia, z uwzględnieniem zapewnienia tym osobom 

indywidualnego planu studiów i opieki naukowej. W stosunku do dotychczas obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie 

warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. 

U. Nr 160, poz. 958) w przedmiotowym projekcie katalog niezbędnych elementów 

regulaminu uzupełniono o przepis regulujący tę kwestię.  

Ponadto, w celu objęcia jednym aktem prawnym wszystkich wymagań, jakim powinny 

odpowiadać postanowienia regulaminu studiów, w projektowanym rozporządzeniu 

wprowadzono wymóg określenia w regulaminie studiów: 
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1) praw i obowiązków studentów związanych z organizacją i tokiem studiów (o których 

mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym),  

2) warunków i trybu uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach 

przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad 

zaliczania tych zajęć (o których mowa w art. 160 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym), 

3) warunków przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce 

organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z 

zasadami systemu przenoszenia osiągnięć (o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym). 

Dotychczasowe doświadczenia wskazywały bowiem, że uczelnie miały wątpliwości co 

do zakresu regulaminu studiów. 

 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597).  

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wyłączną domenę prawa krajowego i nie jest 

objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

 


