
100 PYTAŃ O 

PRAWO SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO

15 lutego 2021 r.



PRAWO O SZKOLNICTWIE

WYŻSZYM I NAUCE 

– NAJNOWSZE ZMIANY 

ROK AKADEMICKI 2020/2021



w dniu 26 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159), wprowadzająca szereg

przepisów zawierających szczególne rozwiązania dotyczące

funkcjonowania uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie

doktorantów w roku 2021 oraz w roku akademickim 2020/2021 w

warunkach trwającej epidemii wirusa SARS-CoV-2.
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TARCZA – ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r.  

Zmiany w roku akademickim 2020/2021



➢ zniesienie minimalnego wymiaru praktyk zawodowych na studiach 

o profilu praktycznym (wynoszącego 6 miesięcy albo 3 miesiące –

w zależności od poziomu studiów) i umocowanie senatu uczelni do 

dokonania zmian w programach studiów, 

➢ ujednolicenie przepisów dotyczących kształcenia doktorantów z 

przepisami dotyczącymi funkcjonowania uczelni, przez 

wprowadzenie możliwości czasowego ograniczenia kształcenia 

doktorantów, 
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TARCZA – ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r.  

Zmiany w roku akademickim 2020/2021
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TARCZA – ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r.  

Zmiany w roku akademickim 2020/2021

➢ utrzymanie ważności legitymacji doktoranta również przez 

okres czasowego ograniczenia kształcenia doktorantów i 60 

dni po zakończeniu tego ograniczenia,

➢ zwiększenie liczby członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 

nie więcej niż 90 do nie więcej niż 100 (trwa nabór)
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TARCZA – ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r.  

Zmiany w roku akademickim 2020/2021

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(art. 20 tarczy) wprowadzono:

➢ możliwość dokonania przez uczelnie zmian w uchwałach 

rekrutacyjnych (rekrutacja na studia rozpoczynające się w drugim 

semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku 

akademickim 2021/2022), 

➢ możliwość zmiany zasad przyjmowania na studia laureatów oraz 

finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów 

konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, 
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TARCZA – ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r.  

Zmiany w roku akademickim 2020/2021

➢ możliwość przyjmowania na studia drugiego stopnia rozpoczynające 

się w drugim semestrze roku akad. 2020/2021 oraz w roku akad. 

2021/2022 osób, które przedstawią zaświadczenie o ukończeniu 

studiów zamiast dyplomu ukończenia studiów, 

➢ szczególne zasady wprowadzania zmian w regulaminach studiów 

(do dnia 30 września 2021 r.) - zniesienie wymogu uchwalenia zmian 

na co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akad. oraz 

wymogu wejścia w życie zmian z początkiem roku akad., 

wprowadzenie 10-dniowego terminu uzgodnienia zmian w 

regulaminie z samorządem studenckim, a także zwykłej większości 

statutowego składu senatu przy podejmowaniu ponownej uchwały w 

przypadku braku uzgodnienia regulaminu z samorządem),
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TARCZA – ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r.  

Zmiany w roku akademickim 2020/2021

➢ umocowanie rektora do zmiany organizacji roku 

akademickiego 2020/2021 określonej w aktach wewnętrznych 

uczelni, 

➢ umożliwienie dokonania przez podmiot prowadzący szkołę 

doktorską zmiany zasad rekrutacji do szkół doktorskich dla 

kształcenia w szkołach doktorskich rozpoczynającego się w 

roku 2021.



Zmiany w roku akademickim 2020/2021

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

➢ nowelizacja rozporządzenia w sprawie standardów 

kształcenia do zawodu nauczyciela,

➢ w roku akademickim 2020/2021 zajęcia na studiach 

(także studiach podyplomowych) przygotowujących do 

zawodu nauczyciela, będą mogły być prowadzone z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość – wszystkie (do 100% liczby punktów ECTS 

określonej w programie dla danego roku studiów),

➢ liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć 

prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 z wyk. 

metod i technik kształcenia na odległość nie będzie się 

wliczało się do liczby punktów ECTS określonych 

w poszczególnych załącznikach do nowelizowanego 

rozporządzenia.
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Zmiany w roku akademickim 2020/2021

KSZTAŁCENIE MEDYCZNE

➢ nowelizacja rozporządzenia w sprawie standardów 

kształcenia do zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego,

➢ w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia, 

których specyfika na to pozwala mogą być prowadzone 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość,

➢ limit dla zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

nadal do 20% zdalnie.
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Zmiany w roku akademickim 2020/2021

CO DALEJ…

➢ zmiana rozporządzenia ograniczającego działalność 

uczelni;

➢ przywracanie kształcenia stacjonarnego na studiach 

medycznych;

➢ szczepienia.

11



100 PYTAŃ DO…



ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

GOŚĆ SPECJALNY

DYR. PIOTR JAGIELSKI



100 PYTAŃ DO...
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DYPLOMY, BAZA PRAC

• Czy jako baza umożliwiająca przechowywanie pracy dyplomowej w wersji 

elektronicznej może służyć system obsługi toku studiów np. USOS, 

Uczelnia.xp? 

• Czy ORPD może docelowo przejąć funkcje bazy prac dyplomowych z opcją 

przechowywania 50 lat? 

• Ogólnopolska baza dyplomów on-line: Czy MNiSW rozważy stworzenie 

ogólnopolskiej bazy dyplomów online? Rozwiązałoby to problem 

konieczności przynoszenia przez kandydatów papierowej kopii dokumentu 

celem poświadczenia za zgodność z oryginałem?



100 PYTAŃ DO...
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NOSTRYFIKACJA

Uprawnienia do nostryfikacji do czasu uzyskania kategorii w procesie ewaluacji 

jakości działalności naukowej – żadna uczelnia nie spełnia obecnie wymogu -

do czasu przeprowadzenia pierwszej ewaluacji, żadna uczelnia nie będzie 

posiadała kategorii naukowej w zakresie dyscyplin określonych w 

rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

• Zgodnie z opinią Departamentu Współpracy Międzynarodowej (właściwość 

w sprawie nostryfikacji) do czasu przyznania kategorii naukowych 

postępowania nostryfikacyjne powinny być prowadzone tak, jak dotychczas 

przez jednostki posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub stopnia doktora 

habilitowanego określonej dziedziny sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej 

lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy.



100 PYTAŃ DO...
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STUDIA

• Zmiany łącznie do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się określonych w 

programie studiów: czy do 30% wliczane są tylko te zmiany w programie 

studiów, które skutkują zmianą efektów uczenia się, czy każda zmiana?

• Na podstawie jakich przepisów uczelnie potwierdzają efekty uczenia się do 

czasu uzyskania kategorii w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej 

w 2022 r.? Żadna uczelnia nie spełnia obecnie wymogu z art. 71 ust. 1 pkt 2. 

• W rekrutacji zostaje przyjęty na I rok student, który przedstawia kartę ocen z 

tego samego kierunku innej uczelni z zaliczonymi 9 semestrami i wnioskuje 

o wpisanie na 5 rok, porównanie programów ujawnia kilkanaście różnic 

programowych. Czy student może być od razu wpisany na 5 rok i zaliczyć 

tylko te różnice, czy musi startować od roku pierwszego, prosić o możliwość 

zaliczenia dwóch lat w jednym roku i w ten sposób w ciągu trzech lat jest w 

stanie zaliczyć studia?



100 PYTAŃ DO...

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

• Czy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (skreślenie z listy 

studentów) może być przesłany przez studenta w formie skanu 

wypełnionego i podpisanego odręcznie wniosku (odwzorowanie 

elektroniczne podpisu), czy też w przypadku tego typu spaw wniosek 

powinien być podpisany za pomocą profilu zaufanego, 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź wysłany pocztą? 
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100 PYTAŃ DO...

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

• Czy mimo że uczelnia nie prowadzi elektronicznej teczki studenta, 

istnieje możliwość, aby zaświadczenia dla studentów dotyczące ich 

statusu mogłyby być przesyłane w formie elektronicznej z podpisem 

elektronicznym z systemu dziekanatowego? Nie jest to podpis 

kwalifikowany w pełnym rozumieniu, ale dokument zawiera 

informację, że został elektronicznie podpisany w systemie 

dziekanatowym, a w stopce dokumentu zawarte są wszystkie 

informacje o dacie i osobie pobierającej dokument z systemu. Do 

teczki studenta trafiałby dokument wydrukowany z uwidocznionym 

podpisem elektronicznym i informacjami w stopce o osobie i dacie 

wygenerowania dokumentu.
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100 PYTAŃ DO...

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

• Jaki jest czas przechowywania w archiwum dokumentów kandydatów, 

którzy dokonali wpisu na studia, ale nie złożyli ślubowania? 

• Jaki jest czas przechowywania w archiwum dokumentów studentów, 

którzy podpisali ślubowanie, ale zrezygnowali przed zaliczeniem 1 

semestru studiów?

• Czy Ministerstwo przewiduje zmianę przepisów dotyczących 

brakowania dokumentów? 

• Jak powinna wyglądać procedura przesłania akt studenta 

przenoszącego się do innej uczelni, w przypadku prowadzenia teczki 

akt w formie elektronicznej?
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100 PYTAŃ DO...

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

• Jak powinien wyglądać suplement osoby przyjętej na studia jednolite 

magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i 

przeniesionej na wyższy rocznik na bazie ukończonych studiów I 

stopnia. Czy powinny być w nim wymienione wszystkie przedmioty z 

programu studiów I stopnia w tym brzmieniu, czy w brzmieniu z 

programu studiów jednolitych mgr?
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100 PYTAŃ DO...

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

• Co w rozumieniu ustawy jest odpisem dyplomu? Jakie elementy 

składają się na poprawnie przygotowany odpis dyplomu ukończenia 

studiów? Czy w przypadku wydawania odpisu dyplomu ukończenia 

studiów, należy odwzorować:

- formę graficzną oryginału, format druku oraz papier, na jakim 

oryginał był wydany,

- zdjęcie absolwenta,

- treść oryginału,

- odciski pieczęci urzędowych i imiennych,

- podpisy osób, które podpisały oryginał? 

Które z ww. elementów mogą zostać pominięte przy sporządzaniu odpisu 

dyplomu ukończenia studiów, aby odpis nadal spełniał definicję odpisu?
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100 PYTAŃ DO...

ART. 77 ust 2a Co było intencją ustawodawcy stojącą za wprowadzeniem art. 

77 ust. 2a?

Art. 77. 1. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym 

kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy (…)

2. Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, 

dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym 

na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, 

rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych 

studiach;

2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku 

obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.

2a. Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis 

dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku 

polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 2.

Art. 79 ust. 2 pkt 4 możliwość pobierania opłat za wydanie dodatkowego odpisu 

dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym, o 

którym mowa w art. 77 ust. 2.
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100 PYTAŃ DO...

ART. 77

Czy rektor uczelni ma prawo wprowadzić ograniczenia uprawnień 

absolwentów wynikających z art. 77 ust. 2a ustawy PSWiN poprzez 

wskazanie czasu, w jakim absolwent może wnioskować o wydanie 

dodatkowego odpisu (np. rok od ukończenia studiów, albo wręcz do dnia 

ukończenia studiów) lub wzory dyplomów, których uprawnienie dotyczy (np. 

jedynie aktualnie stosowany wzór)?

Czy art. 77 usta 2a PSWiN nadaje absolwentowi prawo do uzyskania 

jedynie jednego dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów, czy 

liczba odpisów, o jakie może wnioskować absolwent jest nieograniczona?

Czy brak ustalonej w ustawie PSWiN wysokości opłaty za wydanie 

dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim, o którym mowa w art. 77 

ust. 2a, to przeoczenie, czy działanie celowe?
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100 PYTAŃ DO...

ART. 77

Na jakim papierze powinien być wydany odpis dyplomu wydanego np. w 

2009 r. jeżeli ani uczelnia ani przedsiębiorstwo poligraficzne drukujące 

ówcześnie dyplomy, nie dysponuje wzorem stosowanego wtedy papieru? 

(nawet gdyby zakład poligraficzny dysponował papierem, problemem byłoby 

skłonienie go do przygotowania kilku egzemplarzy druku). Czy 

dopuszczalne jest wydanie odpisu dyplomu z roku 2009 na stosowanym 

obecnie papierze zabezpieczonym, który ma inną szatę graficzną i inny 

format? Wielkość papieru, liczba stron, awers i rewers odpisu mają się 

wtedy nijak do oryginału.

Czy fotografia absolwenta wnioskującego w roku 2021 o wydanie odpisu 

dyplomu z roku 2009 powinna przedstawiać aktualny wizerunek 

absolwenta, czy powinna być identyczna jak fotografia zamieszczona w 

oryginale dyplomu?
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100 PYTAŃ DO...

ART. 77

W oryginale dyplomu z roku 2009 umieszczana była pieczęć imienna 

dziekan i rektora podpisującego dyplom. Pieczęci imienne są likwidowane 

po zakończeniu kadencji władz uczelni. Jakie pieczęci należy umieszczać w 

roku 2021 w odpisie dyplomu z roku 2009? Czy pieczęć można zastąpić 

nadrukiem danych, pomimo, że w oryginale widniała pieczęć imienna, której 

wymagały przepisy rozporządzenia?
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100 PYTAŃ DO...

ART. 77

Kto powinien podpisać odpis dyplomu ukończenia studiów z roku 2009 

wydawanego w roku 2021, jeżeli w oryginale widnieje podpis dziekana i 

rektora, a:

osoby, które podpisały oryginał, nie są już pracownikami uczelni, 

uległy zmianie nazwy wydziałów w wyniku przekształcenia struktury 

uczelni,

„kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”, której definicji brak w 

ustawie PSWiN i Statucie uczelni, nie ma obecnie pełnomocnictwa do 

podpisywania dyplomów i ich odpisów, gdyż dokumenty te podpisuje 

Rektor uczelni?

Czy w wydawanym w roku 2021 odpisie dyplomu ukończenia studiów 

wydanego w roku 2009, w obydwu miejscach przeznaczonych na podpis 

winien widnieć podpis rektora uczelni?
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100 PYTAŃ DO...

ART. 77

Czy odpis sporządzony na innym niż oryginalnie papierze, o innym 

formacie, innej szacie graficznej – w tym giloszu, o innej liczbie stron 

(użycie formatu A4 papieru zabezpieczonego a użycie oryginalnego formatu 

A6), z inną niż w oryginale fotografią absolwenta, bez pieczęci imiennej 

rektora/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, z widniejącą w 

nagłówku nazwą wydziału, którego brak w aktualnej strukturze uczelni, 

podpisany przez innych niż w oryginale przedstawicieli uczelni jest nadal 

odpisem dyplomu ukończenia studiów? 

Do którego momentu odpis dyplomu ukończenia studiów pozostaje odpisem 

pomimo braku zgodności jego elementów z oryginałem, a od którego staje 

się nowym dokumentem poświadczającym tę samą informację, czyli fakt 

ukończenia studiów przez absolwenta? 
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100 PYTAŃ DO...

ART. 77

Proszę o rozważenie wprowadzenia modyfikacji w art. 77 ust. 2a PSWiN

poprzez:

zastąpienia obowiązku wydania odpisu na wniosek absolwenta, 

obowiązkiem wydania zaświadczania o ukończeniu studiów,

znaczące skrócenia czasu na wydanie dodatkowe go odpisu.
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100 PYTAŃ DO...

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Czy możliwe jest prowadzenie kursu przygotowującego do zawodu 

nauczyciela pod nazwą własną Studium Pedagogiczne, którego program 

realizując w pełni przez 4 semestry obligatoryjne standardy ogłoszone 

mocą Rozporządzenia latem 2019 roku, dedykowanego wszystkim 

zainteresowanym z jakiegokolwiek wydziału i typu studiów (np. czy na 

uczelni artystycznej możliwe jest nadawanie przygotowania 

pedagogicznego na kierunkach innych niż Edukacja artystyczna np. na 

kierunku Renowacja i konserwacja dzieł sztuki)? Jeżeli jest taka 

możliwość to do prowadzenia jakich zajęć uprawnienia nabędzie taki 

student? 
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100 PYTAŃ DO...

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela stanowi, że aby uzyskać uprawnienia do kształcenia w 

szkole podstawowej należy skończyć studia pierwszego i drugiego 

stopnia (łącznie) na tym samym kierunku, zaś rozporządzenie w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli pozwala osobie, która ukończyła 

tylko studia pierwszego stopnia, uczyć w szkole podstawowej. Czy 

planują Państwo ujednolicić rozchodzące się przepisy? Czy osobie, która 

ukończyła studia pierwszego stopnia, których program przewidywał 

realizację standardu kształcenia, można wpisywać w suplemencie, że ma 

ona kwalifikacje wymagane przez rozporządzenie MEN do uczenia 

danego przedmiotu w szkole podstawowej?
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100 PYTAŃ DO...

OPŁATY

Opłata za dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim – Art. 77 ust. 2a

Czy można/należy pobierać opłaty od cudzoziemców, posiadających 

decyzję o której mowa w art. 324 ust. 1, za powtarzanie określonych 

zajęć na studiach z powodu niezadowalających wyników?

Odpowiedź zależy od tego, co jest określone w danej decyzji, zwolnienie 

cudzoziemca z tych opłat może nastąpić m.in. na podstawie: 

1)decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub 

dyrektora instytutu badawczego; 

2)decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej 

stypendystów
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100 PYTAŃ DO...

OPŁATY

Czy można/należy pobierać opłaty od cudzoziemców:

- posiadających decyzję Dyrektora NAWA?

- nieposiadających decyzji, ale przyjętych na podstawie umów 

międzynarodowych?

Nie należy pobierać tylko tych opłat, o których mowa w decyzji Dyrektora 

NAWA lub w umowie międzynarodowej. Zwolnienie z innych opłat, o 

których brak zapisów w decyzji Dyrektora NAWA lub w umowie 

międzynarodowej, należy do decyzji uczelni.

Czy Uczelnie mają prawo pobierać na studiach niestacjonarnych 

dodatkowe opłaty za różnice programowe (oprócz czesnego)?
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100 PYTAŃ DO...

STUDIA WSPÓLNE

Czy każda z uczelni powinna wystąpić z wnioskiem o utworzenie studiów 

wspólnych lub utworzyć studia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami? 

Czy tylko jedna z tych uczelni powinna wystąpić z wnioskiem o utworzenie 

studiów wspólnych lub utworzyć studia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami 

wskazując tylko drugą uczelnię jako współprowadzącą? 

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy jedna z uczelni posiada uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora habilitowanego, a druga nie posiada uprawnień do 

nadawania stopni naukowych w dyscyplinie, do której ma być 

przyporządkowany kierunek studiów? 

Czy w takiej sytuacji mogą być utworzenie studia o profilu ogólnoakademickim?
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100 PYTAŃ DO...

STUDIA WSPÓLNE

Wydawanie podwójnych dyplomów we współpracy z inną uczelnią krajową: 

Czy w naszym systemie prawnym istnieje możliwość wydawania 

podwójnych dyplomów studiów w ramach współpracy z inną uczelnią 

krajową? (analogicznie do umów z jednostkami zagranicznymi)

Studia polegają na tym, że studenci część studiów (np. 2 semestry) realizują 

w uczelni partnerskiej, która uznaje im efekty uczenia się uzyskane w trakcie 

studiów na uczelni macierzystej. Czasem, jeżeli nie można uznać 

wszystkich efektów uczenia się, ustalany jest dla nich indywidualny program 

studiów. Studenci przygotowują i bronią prace dyplomowe w Uczelni 

Macierzystej i Uczelni Partnerskiej. 

Nie są to studia wspólne w rozumieniu art. 60 ustawy, gdzie tworzy się 

nowy, jednakowy dla obydwu uczelni program studiów. 

Czy takie rozwiązanie we współpracy z uczelnią krajową będzie zgodne z 

postanowieniami ustawy?
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100 PYTAŃ DO...

STUDIA WSPÓLNE

Co się stanie ze studiami wspólnymi o profilu ogólnoakademickim

prowadzonymi w oparciu o dwa osobne uprawnienia w przypadku, gdy 

jedna uczelnia po ewaluacji będzie miała kategorię A, a druga uczelnia nie 

podda się ewaluacji i w konsekwencji nie będzie miał kategorii w 

dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów 

prowadzonych wspólnie?
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100 PYTAŃ DO...

WZNOWIENIE STUDIÓW

Czy odmowa wznowienia na studia jest decyzją o charakterze 

administracyjnym?

Czy student wznawiający studia i realizujący część przedmiotów po 

wznowieniu po raz kolejny (powtarzając przedmioty, których niezaliczenie 

skutkowało jego skreśleniem) jest traktowany jako student z tzw. czystą 

kartą rozpoczynający studia na nowo tylko od wyższego semestru, czy też 

uczelnia ma prawo odnieść się do historii studenta sprzed skreślenia i 

pobierać od takiej osoby opłatę za powtarzanie przedmiotów w związku z 

niezadowalającymi wynikami w nauce (za przedmioty niezaliczone przed 

skreśleniem z listy studentów i realizowane ponownie po wznowieniu)? 
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100 PYTAŃ DO...

INNE…

Jaka jest faktyczna data skreślenia studenta z listy. Czy jest to data wydania 

decyzji o skreśleniu z listy studentów czy też data wykonalności decyzji 

zgodnie z KPA, czyli 14 dni od odebrania przez osobę decyzji o skreśleniu 

(zakładając, że się nie odwoła). Jaka data powinna zostać podana w POL-

on?

Czy można rozporządzeniem wprowadzić zwrot poniesionych przez 

uczelnie kosztów za studia danej osoby, jeżeli są to kolejne studia I lub II 

stopnia w przypadku, gdy osoba rekrutująca się tych kolejnych studiów nie 

ukończy? Wielu studentów rekrutuje się na kolejne studia tego samego 

stopnia. Co rok zmieniają wydziały dla zaświadczenia i dla uzyskania ELS.
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100 PYTAŃ DO...

INNE…

Czy można studiować ponownie ten sam kierunek wybierając inną 

specjalność? Co z dyplomem, jeżeli Ministerstwo rekomenduje nie 

wpisywania specjalności?

Ocena okresowa nauczycieli akademickich w okresie pandemii: Z powodu 

pandemii komisje ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich nie miały 

możliwości dokończenia procesu wystawiania ocen. Czy zebrany materiał 

do oceny wymaga aktualizacji (tj. samooceny pracowników i oceny 

przełożonych)? 
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Dziękuję za uwagę


