Projekt z dnia 9 grudnia 2014 r.
ROZPORZĄDZENIE
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 ś S Z E G O 1 )
z dnia
zmieniające rozporządzenie 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
Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu 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) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Wskaźnik kosztochłonności dla stacjonarnych studiów doktoranckich
prowadzonych w zakresie jednej dziedziny nauki lub sztuki, o której mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.3)), jest ustalany w wysokości wskaźnika
kosztochłonności określonego dla tej dziedziny w wykazie, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. JeŜeli stacjonarne studia doktoranckie są prowadzone w zakresie więcej niŜ
jednej dziedziny nauki lub sztuki, minister ustala wskaźnik kosztochłonności dla tych
studiów z uwzględnieniem procentowego udziału, w jakim program studiów odnosi się
do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki, przy czym suma udziałów musi być równa
100%.

1)
2)

3)

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyŜsze, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Dz. U. poz. 1259).
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, 1004, 1146 i 1198.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz.
620 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2014 r. poz. 1198.
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3. Do ustalenia wskaźnika kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich,
o którym mowa w ust. 2, stosuje się średnią waŜoną udziałów poszczególnych dziedzin
nauki lub sztuki, w zakresie których są prowadzone studia doktoranckie. Ustalona
średnia jest zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku.”;
2)

w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Nowe wskaźniki kosztochłonności, o których mowa w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 3,
w danym roku są ustalane nie później niŜ do dnia 15 lutego, odrębnie dla prowadzonych
przez uczelnie:”;

3)

§ 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. W celu ustalenia wskaźnika kosztochłonności, o którym mowa w § 5
pkt 1, rektor uczelni, w skład której wchodzi podstawowa jednostka organizacyjna
rozpoczynająca kształcenie na kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, przedkłada ministrowi
informację obejmującą w szczególności:
1) nazwę uruchamianego kierunku studiów;
2) dziedzinę lub dziedziny nauki lub sztuki, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów, ze wskazaniem procentowego udziału, w
jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki,
przy czym suma udziałów musi być równa 100%.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, rektor przedkłada ministrowi w terminie
określonym w art. 11a ust. 1 ustawy.
3. Do studiów prowadzonych przez jednostki międzyuczelniane lub jednostki
wspólne stosuje się przepisy ust. 1 i 2.”;

4)

w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu ustalenia wskaźnika kosztochłonności, o którym mowa w § 5 pkt 2,
rektor uczelni, w skład której wchodzi jednostka organizacyjna uczelni rozpoczynająca
kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich, prowadzonych w zakresie więcej
niŜ jednej dziedziny nauki lub sztuki, przedkłada ministrowi informację obejmującą w
szczególności:
1) nazwę uruchamianych studiów doktoranckich;
2) dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie których są prowadzone studia
doktoranckie ze wskazaniem procentowego udziału, w jakim program studiów
odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki, przy czym suma udziałów
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musi być równa 100%.”.
§ 2. Do ustalenia wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
w przypadku których informacje niezbędne do ich ustalenia przedłoŜono ministrowi do dnia
31 grudnia 2014 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA
WYśSZEGO
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UZASADNIENIE
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), wydanego na podstawie art. 96 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2012 r. poz.
572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących
ustalania wskaźników kosztochłonności do zmian wprowadzonych w ustawie ustawą z dnia
11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1198), a takŜe doprecyzowanie dotychczasowych rozwiązań.
Ze względu na zmianę przepisów ustawy dotyczących związków uczelni oraz
jednoznaczne uregulowanie, Ŝe są one tworzone w celu realizacji zadań innych niŜ
prowadzenie studiów, związki uczelni zostały wyłączone z katalogu podmiotów, do których
mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania wskaźników kosztochłonności dla
poszczególnych kierunków studiów (proponowany § 6 ust. 3 rozporządzenia).
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez uczelnie publiczne prowadzące
stacjonarne studia doktoranckie przeredagowano § 4 rozporządzenia dotyczący ustalania
wskaźników kosztochłonności dla tych studiów – m.in. w ust. 1 tegoŜ paragrafu
doprecyzowano,

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. Natomiast w ust. 2 uregulowano, iŜ wskaźniki kosztochłonności dla
stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w zakresie więcej niŜ jednej dziedziny
nauki lub sztuki minister ustala przy uwzględnieniu procentowych udziałów, w jakich ich
program odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki.
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się takŜe rezygnację z przepisów, na
podstawie których moŜliwa była zmiana wskaźnika kosztochłonności kierunku studiów
w przypadku wprowadzenia – po uprzednim ustaleniu wskaźnika kosztochłonności dla tego
kierunku – zmian w programie studiów dotyczących zmiany zajęć dydaktycznych, za które
student mógł uzyskać łącznie więcej niŜ 50% punktów ECTS. W dotychczasowym stanie
prawnym zmiana wskaźnika kosztochłonności dla kierunku studiów stacjonarnych
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pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich moŜliwa była
w przypadku dokonania zmian w programie studiów dotyczących zajęć dydaktycznych, za
które student mógł uzyskać więcej niŜ 50% punktów ECTS (§ 6 ust. 3 rozporządzenia).
Natomiast wprowadzenie w programie studiów zmian zajęć dydaktycznych, za które student
mógł uzyskać łącznie nie więcej niŜ 50% punktów ECTS, zgodnie z § 6 ust. 4
rozporządzenia,

nie

powodowało

zmiany

wskaźnika

kosztochłonności.

Brzmienie

powyŜszych przepisów było spójne z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 131).
W związku z nowelizacją ustawy zostało wydane nowe rozporządzenie 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), które w § 6
reguluje moŜliwość dokonywania przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni
w ramach doskonalenia programu kształcenia, równieŜ zmian efektów kształcenia –
odmiennie do dotychczasowego stanu prawnego, w którym moŜliwe były zmiany wyłącznie
w programie studiów. W przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni
nieposiadających uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
zmiany te są moŜliwe łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia
określonych przez senat uczelni aktualnych na dzień wydania przez ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyŜszego decyzji o nadaniu tego uprawnienia. Biorąc pod uwagę
wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dokonywania zmian w programach kształcenia
oraz dotychczasowe doświadczenia ze stosowania przepisów rozporządzenia, uznano, iŜ
utrzymanie moŜliwości zmiany uprzednio ustalonego wskaźnika kosztochłonności jest
niecelowe. Ponadto w wyniku projektowanej zmiany nastąpi ujednolicenie zasad ustalania
wskaźników kosztochłonności dla kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z zasadami ustalania wskaźników
kosztochłonności dla studiów doktoranckich.
W § 6 ust. 1 oraz w § 7 ust. 1 rozporządzenia proponuje się rezygnację z konieczności
przedkładania przez rektora programu kształcenia na kierunku studiów oraz programu
stacjonarnych studiów doktoranckich w celu ustalenia wskaźnika kosztochłonności.
Na potrzeby ustalania wskaźnika kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów
stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz
stacjonarnych studiów doktoranckich wystarczającym jest wskazanie w informacji
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przedkładanej przez rektora nazwy kierunku studiów oraz dziedziny lub dziedzin nauki lub
sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, a w przypadku
studiów doktoranckich – nazwy tych studiów oraz dziedzin nauki lub sztuki, w zakresie
których są prowadzone studia doktoranckie. Przekazywane dotychczas w formie papierowej
programy kształcenia cechowały się znaczną objętością, a ich przekazywanie generowało
koszty wydruku oraz wysyłki, a takŜe koszty związane z ich gromadzeniem
i archiwizowaniem. Projektowana zmiana ma na celu racjonalizację powyŜszych kosztów.
Ponadto w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia proponuje się doprecyzowanie, iŜ suma
udziałów, w jakich program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki,
musi być równa 100%. Analogiczną regulację zawiera § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
odnoszący się do studiów doktoranckich. W wyniku projektowanej zmiany nastąpi
ujednolicenie przepisów określających zasady ustalania wskaźników kosztochłonności dla
kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich z zasadami ustalania wskaźników kosztochłonności dla studiów doktoranckich.
W projektowanym rozporządzeniu zawarto przepis przejściowy odnoszący się do
ustalenia

wskaźników

kosztochłonności

dla

poszczególnych

kierunków

studiów

stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
w przypadku których informacje niezbędne do ich ustalenia przedłoŜono ministrowi do dnia
31 grudnia 2014 r.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z przepisami
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).
Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego.
Problematyka uregulowana w projekcie rozporządzenia nie jest objęta zakresem prawa Unii
Europejskiej.

