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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu
ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a takŜe dla stacjonarnych studiów doktoranckich
(Dz. U. poz. 179 oraz z 2013 r. poz. 1365) ma na celu dostosowanie przyjętych w nim rozwiązań do przepisów ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym (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 wyŜszym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1198) oraz do przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 3 października
2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1370).
Projekt rozporządzenia ma na celu równieŜ doprecyzowanie przepisów dotyczących ustalania wskaźników
kosztochłonności dla stacjonarnych studiów doktoranckich.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się:
1)

zmianę brzmienia § 4 poprzez doprecyzowanie, iŜ wskaźniki kosztochłonności dla jednodziedzinowych studiów
doktoranckich są ustalane w wysokości określonej w wykazie wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych
dziedzin nauki i sztuki w obszarach wiedzy, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, a takŜe, Ŝe wskaźniki
kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w zakresie więcej niŜ jednej dziedziny nauki
lub sztuki minister określa przy uwzględnieniu procentowych udziałów, w jakich ich program odnosi się do
poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki;

2)

odstąpienie od regulowania przesłanki uzasadniającej zmianę wskaźnika kosztochłonności dla kierunku studiów,
którą w dotychczasowym stanie prawnym stanowiło wprowadzenie – po uprzednim określeniu wskaźnika
kosztochłonności dla tego kierunku – zmian w programie studiów dotyczących zmiany zajęć dydaktycznych, za
które student mógł uzyskać łącznie więcej niŜ 50% punktów ECTS (§ 6 rozporządzenia);

3)

odstąpienie od regulowania obowiązku przekazywania przez rektora uczelni, w celu określenia wskaźników
kosztochłonności, programu kształcenia dla kierunku studiów oraz programu stacjonarnych studiów doktoranckich
(§ 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia);

4)

wyłączenie z zakresu podmiotowego rozporządzenia jednostek organizacyjnych związków uczelni, z uwagi na brak
ustawowych uprawnień do prowadzenia studiów (§ 6 rozporządzenia).

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Uczelnie publiczne

Wielkość
132

Źródło danych
Oddziaływanie
MNiSW – System Informacji o Zmiana zasad określania
Szkolnictwie WyŜszym POL-on wskaźników

kosztochłonności
MNiSW – System Informacji o Zmiana zasad określania
Szkolnictwie WyŜszym POL-on wskaźników
kosztochłonności

Uczelnie prowadzone
6
przez kościoły i związki
wyznaniowe
finansowane na
zasadach uczelni
publicznych
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania:
1) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
2) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
3) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
4) Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa WyŜszego;
5) Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
6) Polskiej Akademii Nauk;
7) Polskiej Akademii Umiejętności;
8) Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
9) Parlamentowi Studentów RP;
10) Radzie Młodych Naukowców;
11) Stowarzyszeniu Top 500 Innovators;
12) NiezaleŜnemu Zrzeszeniu Studentów;
13) Zrzeszeniu Studentów Polskich;
14) Rzecznikowi Praw Absolwenta;
15) Konferencji Episkopatu Polski;
16) Polskiej Radzie Ekumenicznej;
17) Aliansowi Ewangelicznemu.
Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji równieŜ:
1) NiezaleŜnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;
2) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
3) Forum Związków Zawodowych;
4) Business Centre Club;
5) Konfederacji Lewiatan;
6) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
7) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
8) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
9) Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
10) Radzie Szkolnictwa WyŜszego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
11) Wolnym Związkom Zawodowym „Sierpień 80”.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).
Projekt został równieŜ udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979).
Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Dodatkowe informacje, Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla
w tym wskazanie
budŜetu państwa i budŜetów jednostek samorządu terytorialnego. Potencjalnie będzie miało
źródeł danych i
dodatni, ale niemoŜliwy do oszacowania, wpływ na gospodarkę finansową uczelni w związku
przyjętych do obliczeń
z rezygnacją z obowiązku przekazywania programów studiów na potrzeby określenia
załoŜeń
wskaźników kosztochłonności.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
załoŜeń

Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na rodzinę, obywateli
i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciąŜeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciąŜenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
zwiększenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
wydłuŜenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
inne:
Wprowadzane obciąŜenia są przystosowane do ich
tak
elektronizacji.
nie
nie dotyczy
Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
inne:
Omówienie wpływu

informatyzacja
zdrowie

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wykonanie przepisów rozporządzenia będzie następowało sukcesywnie poprzez ustalanie
kosztochłonności według nowych zasad.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia jego ewaluacja jest niezasadna.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

wskaźników

