
 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego  

w art. 81 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

…..), zwanej dalej „ustawą”.  

Zgodnie z ww. przepisem minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

został upoważniony do określenia: 

1) wymagań dotyczących programu studiów; 

2) kierunków studiów prowadzonych jako jednolite studia magisterskie; 

3) zakresu informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na 

określonym kierunku, poziomie i profilu, dokumentów dołączanych do wniosku oraz 

sposobu składania wniosku; 

4) wymagań dotyczących prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość oraz maksymalnej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana  

w ramach tego kształcenia; 

5) sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, sporządzania duplikatów  

i odpisów dokumentów oraz dokonywania sprostowań i zmian danych osobowych  

w dokumentach; 

6) wzoru legitymacji studenckiej oraz sposobu wydawania legitymacji i potwierdzania jej 

ważności; 

7) sposobu postępowania z dokumentacją przebiegu studiów w przypadku likwidacji 

uczelni; 

8) sposobu uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, 

przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą; 

9) niezbędnych elementów dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego; 

10) wzoru suplementu do dyplomu; 

11) tytułów zawodowych równorzędnych tytułom licencjata i inżyniera oraz tytułom 

magistra i magistra inżyniera; 

12) wysokości i sposobu pobierania opłat za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych 

do obrotu prawnego z zagranicą, za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz za 

wydanie duplikatów tych dokumentów, a także za wydanie odpisów w językach obcych 

dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu lub duplikatu dyplomu 

ukończenia studiów i suplementu do dyplomu; 

13) wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. 
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Dotychczas ww. kwestie były regulowane w pięciu rozporządzeniach Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia 

studiów (Dz. U. poz. 1596, z późn. zm.), z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554, z późn. zm.), z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie 

tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 

niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. poz. 279), z dnia 25 września 

2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach 

mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. 

poz. 1347, z późn. zm.) oraz z dnia 26 września 2016 r. w sprawie maksymalnej opłaty za 

postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1608).  

Wydanie nowego aktu wykonawczego jest niezbędne, gdyż ww. rozporządzenia tracą 

moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …).  

Zgodnie z art. 334 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do dnia 30 września 2018 r. rozporządzenie, 

o którym mowa w art. 81 ustawy, wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

Projektowane rozwiązania w zakresie dotyczącym prowadzenia studiów mają  

w szczególności na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, właściwego przebiegu 

kształcenia, doboru efektów uczenia się i sposobów ich weryfikacji z zachowaniem spójności 

procesu ich uzyskiwania, a także racjonalnej organizacji kształcenia umożliwiającej 

najbardziej skuteczne uzyskanie efektów uczenia się szczególnie istotnych z punktu widzenia 

przygotowania zawodowego absolwentów. 

W rozdziale 2 projektu rozporządzenia określono wymagania dotyczące programu 

studiów, przy czym § 2 i 3 określają wymagania odnoszące się do treści programu studiów, 

§ 4 i 5 – wymagania odnoszące się do jego realizacji, a § 6 – wymagania odnoszące się do 

dokonywania w nim zmian, w celu jego doskonalenia.  

Uregulowania te stanowią uszczegółowienie art. 67 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym 

program studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu określa: 1) efekty uczenia się,  

o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.), z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk 

pierwszego stopnia określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia 
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określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy; 2) opis procesu 

prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się; 3) liczbę punktów ECTS przypisanych do 

zajęć.  

W związku z tym wskazano, iż w programie studiów określa się opis efektów uczenia 

się, który zawiera efekty uczenia się, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy, w tym efekty 

w zakresie znajomości języka obcego, natomiast w przypadku kierunku studiów kończących 

się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera – również pełny zakres 

efektów umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych 

w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (§ 3 

projektu rozporządzenia). 

Ponadto uczelnia, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości 

kształcenia, jak również realne potrzeby procesu kształcenia, będzie obowiązana określić  

w programie studiów wszystkie elementy, o których mowa w § 2 projektu rozporządzenia.  

W szczególności ponad połowa programu studiów określonego liczbą punktów ECTS na 

kierunku studiów o profilu praktycznym będzie obejmować zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne, zaś w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim – zajęcia 

związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową. 

Przepis § 4 projektu rozporządzenia doprecyzowuje wymagania dotyczące realizacji 

programu studiów w odniesieniu do bazy dydaktycznej w przypadku rozpoczęcia kształcenia 

na nowym kierunku studiów. Uczelnia będzie obowiązana zapewnić infrastrukturę niezbędną 

do prowadzenia kształcenia w zakresie przewidzianym w programie studiów od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia zajęć. 

Szczególne wymagania określono także dla realizacji programu studiów w zakresie 

zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, przewidzianych w programie studiów dla 

kierunku o profilu praktycznym (§ 5 projektu rozporządzenia). Zajęcia te muszą być 

prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej, w sposób 

umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów. 

W zakresie regulacji odnoszących się do doskonalenia programu studiów w § 6 

wskazano, że zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu 

kształcenia. W ramach posiadanego pozwolenia na utworzenie studiów uczelnia będzie mogła 

dokonywać zmian łącznie do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się określonych w 

programie studiów aktualnym na dzień wydania tego pozwolenia. Natomiast w trakcie cyklu 

kształcenia uczelnia będzie mogła dokonywać zmian w doborze treści kształcenia 
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przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających najnowsze osiągnięcia 

naukowe lub artystyczne, oraz w zakresie form i metod prowadzenia zajęć, a także zmian 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję 

Akredytacyjną lub dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie 

obowiązujących. 

W rozdziale 3 określono kierunki prowadzone jako jednolite studia magisterskie. Do 

grupy kierunków prowadzonych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów jako 

jednolite studia magisterskie, dodano kierunki: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

oraz pedagogika specjalna. Zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej studia 

przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na tych kierunkach mają być 

prowadzone jako jednolite studia magisterskie. Zaś do grupy kierunków, które mogą być 

prowadzone także jako jednolite studia magisterskie dodano kierunek architektura. 

Przepisy rozdziału 4 projektu zostały poświęcone materii wniosku o pozwolenie na 

utworzenie studiów, a także określają sposób składania tego wniosku. 

Wniosek ma zawierać: ogólną charakterystykę studiów, uzasadnienie utworzenia 

studiów, opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia, 

analizę zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy, opis warunków prowadzenia 

studiów oraz sposobu organizacji i realizacji procesu kształcenia. Wniosek o pozwolenie na 

utworzenie studiów o profilu ogólnoakademickim poza ww. elementami ma zawierać również 

opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 

przyporządkowany jest kierunek studiów. Przepisy określają także wykaz niezbędnych 

dokumentów dołączanych do wniosku oraz sposób jego składania. Wymagania w zakresie 

wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów dotyczą również wniosku o pozwolenie na 

utworzenie studiów poza siedzibą uczelni oraz utworzenie studiów za granicą. 

Rozdział 5 jest poświęcony wymaganiom dotyczącym prowadzenia zajęć  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz maksymalnej liczby punktów 

ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia. Przepis § 11 określa warunki, 

które muszą być spełnione łącznie, aby zajęcia mogły być prowadzone z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku zajęć umożliwiających uzyskanie 

umiejętności praktycznych metody i techniki kształcenia na odległość mogą być 

wykorzystywane jedynie pomocniczo. W § 12 określono, że liczba punktów ECTS, jaka może 

być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, nie może być większa niż 30% łącznej liczby punktów ECTS koniecznej do 

ukończenia studiów na danym poziomie.  
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Mając na względzie prawidłowość i rzetelność dokumentowania przebiegu studiów, 

w rozdziale 6 określono sposób prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów. 

Dokumentację przebiegu studiów gromadzoną w uczelni stanowić będzie – zgodnie z art. 74 

ust. 2 ustawy – album studentów, teczki akt osobowych studentów i księga dyplomów.  

W § 13 określono sposób prowadzenia albumu studentów, w tym kwestie związane 

z nadawaniem studentowi numeru albumu oraz zakresem informacji wpisywanych do albumu 

studentów. W § 14 określono sposób prowadzenia teczki akt osobowych studenta, w tym 

katalog dokumentów przechowywanych w teczce, wskazano, jakie dokumenty zawiera teczka 

przekazywana do archiwum (jedynie dokumenty o charakterze kluczowym, z uwagi na 

zgłaszane przez uczelnie postulaty dotyczące ograniczonego miejsca do przechowywania), 

a także określono czas przechowywania teczki w archiwum uczelni. W § 15 określono 

natomiast sposób postępowania z dokumentacją w przypadku przeniesienia się studenta do 

innej uczelni.  

W § 16 i 17 uszczegółowiono regulacje dotyczące niektórych dokumentów 

przechowywanych w teczce akt osobowych studenta. W § 16 wskazano, że efekty uczenia się 

uzyskane przez studenta są odnotowywane w kartach okresowych osiągnięć studenta 

(sporządzanych w postaci papierowej lub w postaci wydruków danych elektronicznych), 

indeksie (jeżeli regulamin studiów go przewiduje) oraz innych dokumentach (jeżeli regulamin 

studiów je przewiduje). Wskazano również, w których dokumentach prowadzonych przez 

uczelnię jest odnotowywane zakończenie studiów. W § 17 zawarto szczegółową regulację 

dotyczącą protokołu egzaminu dyplomowego.  

W § 18 uregulowano sposób prowadzenia księgi dyplomów, poprzez wskazanie jakie 

informacje związane z ukończeniem studiów i uzyskaniem dyplomu mają być w niej zawarte. 

Utrzymano również przewidzianą w dotychczasowych przepisach możliwość prowadzenia 

księgi dyplomów w postaci elektronicznej.   

Uwzględniając potrzebę poświadczenia statusu studenta w rozdziale 6 wprowadzono 

rozwiązania dotyczące legitymacji studenckiej. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem 

legitymacja będzie mieć wyłącznie formę elektroniczną. Jej wzór został określony  

w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów nie 

uległ zmianie. Sposób wydawania legitymacji oraz przedłużania jej ważności poprzez 

aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu, regulują 

odpowiednio § 20 i 21. Opis hologramu, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ma 

na celu dodatkową personalizację legitymacji studenckiej: obok daty ważności, hologram 

będzie zawierał ośmiocyfrowy kod uczelni, w którym pierwsze trzy cyfry stanowią numer 
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będący oznaczeniem uczelni, a pięć kolejnych cyfr stanowi kolejny numer hologramu. 

Hologramy będą drukami ścisłego zarachowania. Zgodnie z art. 346 ust. 3 ustawy 

indywidualny numer zostanie przypisany uczelniom w Zintegrowanym Systemie Informacji  

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki. 

Określono również sposób sporządzania odpisów dokumentów (§ 22) oraz duplikatów 

dokumentów (§ 23 i 24), a także dokonywania sprostowań i zmian danych osobowych  

w dokumentach (§ 25 i 26).  

Odpis dyplomu będzie sporządzany na druku, na którym sporządzono oryginał tego 

dokumentu, natomiast odpis suplementu – zgodnie ze wzorem określonym dla suplementu  

w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Odpisy będą odpowiednio oznaczone – w zależności od 

tego czy będą wydawane absolwentowi, czy przeznaczone do teczki akt osobowych studenta. 

W odpisach dyplomów w językach obcych  nazwa uczelni będzie podawana w oryginalnym 

brzmieniu (przy czym obok niej będzie można podać nazwę w tłumaczeniu), a tytuł 

zawodowy oraz wynik ukończenia studiów – wyłącznie w języku polskim. 

Duplikaty dyplomu i suplementu do dyplomu, tak jak dotychczas, będą sporządzane na 

wniosek absolwenta, na drukach obowiązujących w dacie wydania oryginału dokumentu,  

a w przypadku, gdy uczelnia nie będzie posiadała takiego druku – na przygotowanym przez 

nią druku umożliwiającym uwzględnienie w duplikacie informacji zawartych w oryginalnym 

dokumencie. Takie rozwiązanie będzie służyło zapewnieniu tożsamości danych 

zamieszczonych w duplikacie z danymi zawartymi w dyplomie lub suplemencie, a także –  

w miarę możliwości – wyglądu dokumentu. Rozwiązania dotyczące wydawania duplikatów 

będą stosowane również do innych dokumentów dotyczących studiów, w szczególności do 

legitymacji studenckiej i indeksu. 

W przypadku gdy w dokumentach znajdą się nieprawidłowe dane uczelnia będzie 

mogła na wniosek lub z urzędu dokonać w nich sprostowań. Sprostowanie w indeksie, 

albumie studentów i księdze dyplomów będzie polegało na przekreśleniu nieprawidłowych 

danych oraz wpisaniu prawidłowych. Taki sposób sprostowania nie będzie stosowany do 

legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu. Z uwagi na 

charakter i znaczenie tych dokumentów, uczelnia będzie dokonywała ich wymiany na 

dokumenty pozbawione wad. 

W przypadku gdy w trakcie studiów dojdzie do zmiany danych osobowych studenta 

(imienia lub nazwiska), uczelnia dokona zmiany tych danych w indeksie, a także będzie 

wystawiać na nowe imię lub nazwisko karty okresowych osiągnięć studenta oraz inne 
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dokumenty przewidziane przez regulamin studiów. Na wniosek studenta uczelnia wystawi 

nowy indeks uwzględniający zmienione dane osobowe. Po ukończeniu studiów zmiana 

imienia lub nazwiska absolwenta będzie wprowadzana w tych dokumentach jedynie 

wówczas, gdy nastąpi na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu. W takiej 

sytuacji uczelnia wystawi również absolwentowi komplet dokumentów potwierdzających 

ukończenie studiów (dyplom, odpisy dyplomu, suplement do dyplomu i odpis suplementu) na 

nowe imię lub nazwisko, przy czym absolwent będzie zobligowany zwrócić otrzymane 

uprzednio dokumenty.  

W § 27 uregulowano sposób uwierzytelniania dokumentów wydawanych przez 

uczelnie, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. Rozwiązania w tym zakresie są 

analogiczne do rozwiązań obowiązujących dotychczas. Dokumenty związane z ukończeniem 

studiów, duplikaty tych dokumentów oraz zaświadczenia o ukończeniu studiów będzie 

uwierzytelniał dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Natomiast inne 

dokumenty związane z przebiegiem lub ukończeniem studiów będzie uwierzytelniała 

uczelnia. Na uwierzytelnianym dokumencie będzie umieszczana klauzula uwierzytelniająca 

oraz informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby dokonującej tej czynności. W § 28 

określono sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów w przypadku likwidacji 

uczelni. Likwidator, a w przypadku uczelni niepublicznej – założyciel, będzie obowiązany 

przekazać na przechowanie podmiotowi wykonującemu działalność, o której mowa w art. 51a 

ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2018 r. poz. 217, z późn. zm.) teczki akt osobowych studentów. Teczki przekazywane na 

przechowanie będą zawierały jedynie najważniejsze dokumenty związane z przebiegiem i 

ukończeniem studiów, tj.: karty okresowych osiągnięć studenta, decyzje władz uczelni 

dotyczące przebiegu studiów, dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu, a także 

potwierdzenie odbioru dyplomu ukończenia studiów i jego odpisów, suplementu do dyplomu 

oraz duplikatów tych dokumentów. 

W rozdziale 7 określono tytuły zawodowe równorzędne tytułom licencjata i inżyniera 

oraz tytułom magistra i magistra inżyniera. Projekt zakłada tradycyjne nazewnictwo  

w zakresie tytułów zawodowych. Absolwentom studiów pierwszego stopnia będą nadawane 

tytuły zawodowe równorzędne tytułom licencjata i inżyniera (§ 29): inżynier architekt, 

inżynier pożarnictwa, licencjat pielęgniarstwa oraz licencjat położnictwa; absolwentom 

studiów drugiego stopnia – tytuły zawodowe równorzędne tytułom magistra i magistra 

inżyniera (§ 30): magister inżynier architekt, magister inżynier pożarnictwa, magister 

pielęgniarstwa oraz magister położnictwa. Natomiast absolwentom jednolitych studiów 
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magisterskich – tytuły zawodowe równorzędne tytułom magistra i magistra inżyniera (§ 31): 

lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji oraz magister inżynier architekt.  

W porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów ww. katalog tytułów 

zawodowych uległ zmianie. W związku z opracowywaniem projektu rozporządzenia 

dokonano analizy obowiązujących przepisów oraz przeglądu nadawanych przez uczelnie 

tytułów zawodowych. W jej wyniku zrezygnowano z regulowania tytułów zawodowych: 

inżynier architekt krajobrazu (po studiach pierwszego stopnia), magister inżynier architekt 

krajobrazu (po studiach drugiego stopnia), magister sztuki (po studiach drugiego stopnia) oraz 

magister sztuki (po jednolitych studiach magisterskich). 

Zakresem projektowanego rozporządzenia zostały objęte wyłącznie tytuły zawodowe 

ściśle powiązane z uzyskiwanymi uprawnieniami do wykonywania danego zawodu lub tytuły, 

dla których określone są standardy kształcenia, np. magister inżynier architekt, magister 

inżynier pożarnictwa, lekarz. Konieczność legitymowania się tytułem inżyniera architekta 

krajobrazu, magistra inżyniera krajobrazu i magistra sztuki nie wynika z żadnych przepisów 

(ich posiadanie nie jest konieczne do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu). Nie są 

też nadawane po ukończeniu kształcenia regulowanego (standardy kształcenia).  

Rozdział 8 reguluje niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów (§ 32) i dyplomu 

wspólnego (§ 33). W porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów, wśród elementów 

dyplomu nie wskazuje się: nazwy podstawowej jednostki organizacyjnej oraz pieczątki 

imiennej i podpisu jej kierownika, a także nazwy specjalności oraz obszaru kształcenia, z 

uwagi na fakt, że ustawa nie reguluje struktury uczelni, nie przewiduje specjalności w ramach 

kierunków studiów, a także nie przewiduje wyodrębnienia obszarów wiedzy, jako 

najwyższego poziomu klasyfikacji obejmującej dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny 

naukowe i artystyczne. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w dyplomie 

obowiązkowo będzie natomiast umieszczana nazwa dyscypliny, do której przyporządkowany 

jest kierunek studiów, a w przypadku gdy kierunek jest przyporządkowany do więcej niż 

jednej dyscypliny – dyscyplina wiodąca, co wynika z rozwiązania przyjętego w art. 53 ust. 1 i 

2 ustawy. Dyplom wspólny, wydany w wyniku ukończenia studiów wspólnych, będzie 

zawierał informacje na temat tych studiów analogiczne jak dyplom ukończenia studiów, z tym 

że: nazwa dyplomu będzie uzupełniona o wyraz „wspólnych”, będą wymienione nazwy 

wszystkich podmiotów będących stronami umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, 

a także nazwy podmiotów, w których absolwent odbywał kształcenie. W przypadku studiów 

wspólnych prowadzonych z podmiotem zagranicznym w dyplomie wspólnym nie będzie 

obligatoryjnie zamieszczana informacja o treści: „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”. 
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W rozdziale 9 określono maksymalną wysokość i sposób pobierania opłat za wydanie 

oraz uwierzytelnianie dokumentów, w tym za wydanie duplikatów dokumentów, biorąc pod 

uwagę adekwatność wysokości opłat do kosztów.  

Oprócz zmian w katalogu dokumentów, za które pobierana jest opłata, wynikających  

z przepisów ustawy (tj. pominięcie dyplomu ukończenia studiów, dodanie odpisu suplementu 

w języku obcym), zmianie uległa wysokość następujących opłat: za wydanie legitymacji 

studenckiej (podwyższenie opłaty z 17 zł do 22 zł – z uwagi na zgłaszany przez uczelnie 

wzrost kosztów wydania); za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (obniżenie z 40 zł do 

20 zł, przy równoczesnym wprowadzeniu opłaty wynoszącej 20 zł za wydanie odpisu 

suplementu do dyplomu w języku obcym – z uwagi na fakt, że absolwenci nie zawsze 

występują o wydanie łączne obydwu tych dokumentów). Określono także wysokość opłaty za 

wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów oraz opłaty za wydanie duplikatu 

suplementu do dyplomu na poziomie 20 zł (zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym za 

wydanie duplikatu dokumentu była pobierana opłata o połowę wyższa od opłaty za wydanie 

oryginału).  

Wysokość opłaty za uwierzytelnienie dokumentu została w projekcie rozporządzenia 

podwyższona – z uwzględnieniem kosztów tej czynności – z 19 zł do 26 zł. Wysokość tej 

opłaty ujednolicono z wysokością opłaty za legalizację dokumentu, o której mowa w ustawie 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044). Zgodnie z 

załącznikiem do tej ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz 

zwolnienia” wysokość opłaty z tytułu legalizacji dokumentów wynosi 26 zł (część II, ust. 5). 

Rozdział 10 przewiduje, że opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi  

85 zł, a w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych 150 zł, natomiast  

w przypadku przeprowadzenia egzaminu wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności 

fizycznej – 100 zł. W porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego opłata za 

przeprowadzenie rekrutacji nie uległa podwyższeniu. 

W załącznikach do rozporządzenia określono wzór legitymacji studenckiej (załącznik 

nr 1), opis hologramu (załącznik nr 2) oraz wzór suplementu do dyplomu (załącznik nr 3).  

Wzór suplementu do dyplomu, tak jak dotychczas obowiązujący wzór, został oparty na 

modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES, 

a wprowadzone w nim zmiany służą dostosowaniu jego treści do przepisów ustawy. 

W rozdziale 11 zamieszczono przepisy przejściowe i dostosowujące, mające na celu 

uregulowanie sytuacji międzyczasowych związanych z wejściem w życie przepisów 

projektowanego rozporządzenia. 
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W § 39 unormowano kwestie związane z utrzymaniem możliwości prowadzenia przez 

uczelnie studiów, które mogły być prowadzone jako studia pierwszego lub drugiego stopnia 

pod rządami wcześniej obowiązujących przepisów, a po wejściu w życie rozporządzenia będą 

mogły być prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie. Dotyczy to pedagogiki 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Przyjęto, że w uczelniach, które 

w dniu wejścia w życie rozporządzenia prowadzą zarówno studia pierwszego stopnia, jak 

i studia drugiego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie pedagogiki 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub pedagogiki specjalnej, studia te, z dniem 1 października 

2019 r. staną się jednolitymi studiami magisterskimi na tych kierunkach. Programy studiów 

dla tych kierunków zostaną dostosowane do wymogów określonych w rozporządzeniu w 

terminie do dnia 1 października 2019 r. Jednocześnie uregulowano możliwość zakończenia na 

tych kierunkach cykli kształcenia rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r. w ramach 

studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia. W analogiczny sposób 

uregulowano kwestię zakończenia kształcenia przez uczelnie prowadzące w dniu wejścia 

w życie rozporządzenia studia na tych kierunkach wyłącznie na jednym poziomie. Uczelnie 

będą mogły prowadzić studia pierwszego albo studia drugiego stopnia na tych kierunkach do 

dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 

2019 r. Z dniem 1 października 2019 r. wygasną pozwolenia na utworzenie tych studiów 

(przekształcone z dotychczasowych uprawnień do prowadzenia studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia uzyskanych na podstawie decyzji ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, na mocy art. 211 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) a także utracą moc 

uchwały senatu w sprawie utworzenia tych studiów w uczelniach, które mogły je utworzyć 

samodzielnie. 

Ponadto uregulowania wymagała kwestia studiów na kierunku związanym  

z kształceniem w zakresie fizjoterapii w związku z sytuacjami prawnymi zapoczątkowanymi 

pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów. Studia na 

tym kierunku prowadzone w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą 

mogły być prowadzone do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed 

dniem 1 października 2017 r. – w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz do dnia 31 

grudnia 2022 r. – w przypadku studiów drugiego stopnia. 
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Studia drugiego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie gałęzi prawa 

prowadzone w dniu wejścia w życie rozporządzenia uczelnie będą mogły prowadzić do dnia 

zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019.    

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w okresie od dnia 

1 października 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowania w sprawie nadania 

uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia 

wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych. W związku z tym wnioski złożone 

w tym terminie będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących, 

z wyłączeniem zakresu wskazanego w ustawie (tj. przepisów dotyczących minimum 

kadrowego – zgodnie z art. 205 ust. 5 ww. ustawy), a przepis § 8 projektowanego 

rozporządzenia znajdzie zastosowanie od dnia 1 maja 2019 r. Uczelnia składająca w tym 

okresie wniosek, którego zakres został określony w § 15 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia 

studiów, nie będzie wskazywać w nim informacji o posiadanej przez podstawową jednostkę 

organizacyjną kategorii naukowej. Wyłączenie to wynika z faktu, że ustawa nie reguluje 

struktury uczelni, a w szczególności nie wyodrębnia podstawowych jednostek 

organizacyjnych, którym pod rządami dotychczasowych przepisów były przyznawane 

kategorie naukowe. Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dniem wejścia w życie 

ustawy uczelnia wstępuje w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek 

organizacyjnych, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i ministra właściwego do spraw nauki, a zatem również decyzji 

o przyznaniu kategorii naukowej. Z uwagi na powyższe nie byłoby możliwe określenie, którą 

z kategorii naukowych miałaby wskazać uczelnia we wniosku. Tak jak dotychczas niezbędne 

będzie natomiast opisanie we wniosku prowadzonych badań naukowych w dziedzinie nauki i 

sztuki związanej z wnioskowanym kierunkiem studiów, podanie informacji o spełnianiu 

wymagań dotyczących zapewnienia studentom przygotowania do prowadzenia badań (w 

przypadku studiów pierwszego stopnia) lub udziału w badaniach (w przypadku studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), a także wskazanie liczby studentów, 

którzy będą brać udział w badaniach. 

W związku z rozwiązaniem przyjętym w § 12 projektowanego rozporządzenia, 

dotyczącym określenia liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w odniesieniu do łącznej liczby 
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punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie, a nie jak dotychczas – 

liczby godzin zajęć dydaktycznych w odniesieniu do ogólnej liczby godzin zajęć 

dydaktycznych określonych w programach kształcenia, niezbędne jest utrzymanie dotychczas 

obowiązującego rozwiązania w odniesieniu do studiów rozpoczętych przed rokiem 

akademickim 2019/2020, prowadzonych na podstawie dotychczasowych programów 

kształcenia. 

Ze względu na to, że zmianie uległ zakres danych, które są wpisywane do albumu 

studentów, a także gromadzone w teczkach akt osobowych studentów, przewidziano 

w przepisach przejściowych odpowiednie rozwiązania: uczelnie dostosują albumy studentów 

do wymagań rozporządzenia w terminie umożliwiającym wprowadzanie do nich danych 

studentów rozpoczynających kształcenie począwszy od roku akademickiego 2019/2020; 

podobnie w przypadku teczek akt osobowych – teczki założone dla studentów przyjętych na 

studia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz na rok akademicki 2018/2019, będą 

prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. Natomiast dla studentów przyjętych 

na studia począwszy od roku akademickiego 2019/2020 teczki akt osobowych będą zakładane 

i prowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu.  

W § 45 projektu przewidziano, że studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia  

w życie rozporządzenia oraz na rok akademicki 2018/2019 uzyskają tytuły zawodowe, 

których nazwy będą zgodne z nazwami określonymi w przepisach dotychczasowych. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r., tj. z dniem wejścia  

w życie ustawy. W terminie późniejszym, tj. z dniem 1 października 2019 r., wejdą w życie 

przepisy § 7 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz § 7 ust. 2 pkt 1, dotyczące prowadzenia studiów na kierunku 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna oraz architektura, jako 

jednolite studia magisterskie. Pozwoli to uczelniom na dostosowanie programów kształcenia 

do wymogów rozporządzenia, a w przypadku kierunku architektura – również na określenie 

przez ministra, w drodze rozporządzenia, standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu architekta w ramach jednolitych studiów magisterskich.  

 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 
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Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków 

przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji 

publicznej. 

Projektowane rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

Projektowane rozporządzenie nie podlega 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. poz. 2039 oraz z 2004 r. 

poz. 597). 

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.  

 


