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OBSZAR PYTANIA ODPOWIEDZI 

DYPLOMY, 

ODPIS DYPLOMU 

 

Panie Dyrektorze jak ocenia pan 

możliwość stworzenia bazy 

dyplomów,  tak aby usprawnić proces 

elektronicznej rekrutacji na studia - 

nadmieniam ze POL-on przechowuje 

jedynie informacje o ukończeniu 

studiów przez dyplomanta ale nie ma 

informacji o wynikach na dyplomie co 

uniemożliwia rekrutacje konkursowa 

na wybrane kierunki studiów 2 stopnia 

W Resorcie Edukacji i Nauki rozpoczęły się 

prace w ramach projektowanego portalu 

www.edukacja.gov.pl W mojej ocenie 

wszystkie działania mające na celu 

usprawnienie funkcjonowania systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki przy 

wykorzystaniu narzędzi informatycznych są 

krokami w dobrym kierunku i są oczekiwane 

tak przez MEiN, jak i przez jednostki systemu. 

Dobrze przygotowane, również koncepcyjnie, i 

skonsultowane z odbiorcami rozwiązania 

powinny być wdrażane. 

Dodatkowy odpis dyplomu wydany 

np. po 30 latach od wydania oryginału 

trudno nadal nazywać odpisem. Ze 

względu na zmiany w strukturze 

uczelni oraz w przepisach prawa, w 

takim "odpisie" brak połowy danych, 

które były zamieszczone w oryginale. 

Zastąpiły je faktycznie liczne kreski. 

 

Czy Ministerstwo planuje zmiany w 

ustawie dotyczące ograniczenia 

terminu na złożenie przez absolwenta 

wniosku o wydanie dodatkowego 

odpisu dyplomu/suplementu? Brak 

ograniczenia jest niezwykle kłopotliwy 

na uczelni – tym bardziej, że wnioski 

składają absolwenci sprzed ponad 30 

lat, kiedy uczelnie nie wydawały 

odpisów w tłumaczeniu na języki 

obce. 

Nie są przewidywane zamiany w zakresie 

terminów składania wniosków o wydanie 

odpisu dyplomu. Należy pamiętać, że dyplom 

jako dokument potwierdzający uzyskanie 

wykształcenia wyższego jest wykorzystywany 

w różnych sytuacjach w życiu codziennym. 

Możliwa jest sytuacja, że na etapie 

kompletowania dokumentów niezbędnych do 

ubiegania się o świadczenie emerytalne 

niezbędne okaże się pozyskanie odpisu 

dyplomu. Wówczas zainteresowany zwróci się 

do uczelni (jeżeli ta działa) o wydanie odpisu i 

musi mieć taką możliwość. Zwracam uwagę, 

ze zgodnie z przepisami rozporządzenia w 

sprawie studiów okres przechowywania teczki 

akt osobowych studenta w archiwum uczelni 

wynosi 50 lat i ten termin jest również 

podyktowany wspomnianymi powyżej 

względami. 

Czy w przypadku wydawania 

dodatkowego odpisu dyplomu w roku 

2022 w sytuacji, gdy brak na uczelni 

oryginalnego druku z roku 1996, 

należy wydać odpis na papierze 

stosowanym obecnie do wydawania 

dyplomów (wymogi dot. dokumentów 

publicznych), czy można wydać odpis 

na druku przygotowanym przez 

uczelnię, który nie spełnia wymogów 

dla dokumentów publicznych? 

W związku z tym pytaniem odsyłam do 

prezentacji z 6 Ogólnopolskiego Forum 

Dziekanatów (dalej. 6OFD). Odpis dyplomu w 

sytuacji, o której mowa w pytaniu wydawany 

jest na druku oryginalnym, a w przypadku jego 

braku na druku sporządzonym przez uczelnię. 

Kwestia zgodności odpisu z przepisami o 

dokumentach publicznych szerzej wyjaśniona 

jest w prezentacji. 

Czy planowana jest zmiana w zakresie 

możliwości pobierania opłaty za 

dodatkowy odpis w języku polskim? 

(obecnie jest bezpłatny) 

Nie są planowane zmiany w tym zakresie. 

http://www.edukacja.gov.pl/
https://forum-dziekanatow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Czaja_Marcin_-6-FORUM-DZIEKANATOW.pdf
https://forum-dziekanatow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Czaja_Marcin_-6-FORUM-DZIEKANATOW.pdf


Jeżeli możemy wydawać odpisy 

dyplomów, to kiedy mamy wydawać 

duplikaty dyplomów? 

Duplikat dokumentu ma moc oryginału. 

Natomiast odpis dokumentu nie ma mocy 

oryginału dokumentu. 

Duplikat dyplomu jest wydawany w sytuacji 

utraty (zgubienia, całkowitego zniszczenia) 

oryginału. Więcej w prezentacji z 6OFD. 

 Czy Ministerstwo przewiduje 

ujednolicenie nomenklatury dotyczącej 

zasad przyjmowania na studia II 

stopnia i do Szkoły Doktorskiej 

(osoba, która posiada tytuł zawodowy 

a nie posiadacza dyplomu) 

Zgodnie z ustawą PSWN na studia drugiego 

stopnia może być przyjęta osoba, która posiada 

dyplom ukończenia studiów. 

Natomiast do szkoły doktorskiej może być 

przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy 

magistra, magistra inżyniera albo 

równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 

186 ust. 2. 

Nie są przewidywane zmiany ustawy PSWN w 

tym zakresie. MEiN nie widzi konieczności 

ujednolicania ww. warunków. 

STUDENCI Z 

UKRAINY 

Jaki jest tryb odbywania studiów 

studenta z Ukrainy, który jest w Polsce 

od 24.02? Pytam o to w kontekście 

wpisywania danych w systemie USOS 

i POLON 

Tryb odbywania studiów jest analogiczny jak 

wszystkich innych cudzoziemców. Różnice 

mogą dotyczyć np. zasad odpłatności za studia. 

DATA 

UTWORZENIA 

STUDIÓW 

 

Czym jest data utworzenia studiów, 

czy jest to data wydania dec./zarz. 

Rektora?, Czy jest to data 

planowanego uruchomienia studiów 

wskazana w Dec/Zarz Rektora np. 1 

października 2022/23?  

 

Na FAQ Polon jest takie info: Data 

utworzenia kierunku jest to data, 

określająca kiedy faktycznie 

rozpoczyna się kształcenie na tym 

kierunku. Jest to inna informacja niż 

data wydania decyzji. 

Na przykład: rektor podejmuje decyzję 

15 maja 2022 r., że z dniem 1 

października zostanie utworzony nowy 

kierunek studiów. Data wydania 

decyzji będzie równa 15.05.2022, a 

data utworzenia kierunku to 1.10.2022. 

W Systemie POL-on przy dodawaniu kierunku 

studiów wymagane są dwie daty  - data 

utworzenia studiów oraz data wydania aktu 

prawnego. W przypadku studiów utworzonych 

na podstawie pozwolenia ministra data 

utworzenia studiów jest równa dacie wydania 

pozwolenia. W przypadku studiów 

utworzonych samodzielnie przez uczelnię (i 

wpisywanych przez uczelnię do Systemu) na 

podstawie aktu prawnego wydanego przez 

rektora, data utworzenia studiów wynika z 

treści tego aktu; w zarządzeniach rektorów 

często jest wskazane, od kiedy tworzy się 

studia i data ta może być inna niż data wydania 

zarządzenia. 

Datą uruchomienia studiów jest data 

faktycznego rozpoczęcia kształcenia na 

kierunku (potwierdzona uruchomieniem i 

wprowadzeniem studentów do wykazu 

studentów Systemu POL-on).  

Informacja w POL-on: 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-

data-utworzenia-kierunku-ktora-rejestrujemy-

to-data-wydania-decyzji-np-rektora-czy-data-

z-ktora-zrekrutujemy-pierwszych-studentow/ 

 

TECZKA 

STUDENTA, 

DOKUMENTACJA 

PRZEBIEGU 

STUDIÓW 

Czy są przewidywane zmiany w 

zakresie utrzymania obowiązku 

archiwizowania teczki absolwenta 

przez okres 50 lat? Czy są plany 

skrócenia tego okresu? Duża część 

danych zawartych w nich jest już 

Nie są przewidywane zmiany w tym zakresie. 

Dokumentacja gromadzona w teczce akt 

osobowych studenta jest podstawą do 

wydawania rożnego rodzaju zaświadczeń 

poświadczających tok studiów, wymaganych 

np. przez pracodawców czy ZUS. 

https://forum-dziekanatow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Czaja_Marcin_-6-FORUM-DZIEKANATOW.pdf
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-data-utworzenia-kierunku-ktora-rejestrujemy-to-data-wydania-decyzji-np-rektora-czy-data-z-ktora-zrekrutujemy-pierwszych-studentow/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-data-utworzenia-kierunku-ktora-rejestrujemy-to-data-wydania-decyzji-np-rektora-czy-data-z-ktora-zrekrutujemy-pierwszych-studentow/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-data-utworzenia-kierunku-ktora-rejestrujemy-to-data-wydania-decyzji-np-rektora-czy-data-z-ktora-zrekrutujemy-pierwszych-studentow/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-data-utworzenia-kierunku-ktora-rejestrujemy-to-data-wydania-decyzji-np-rektora-czy-data-z-ktora-zrekrutujemy-pierwszych-studentow/


implementowana do POL-onu przez 

uczelnie. 

Pytanie odnośnie zawartości teczki 

studenta: wiadomo, że lista zgodnie z 

Rozporządzeniem w sprawie studiów 

jest listą zamkniętą, jak natomiast 

należy interpretować m.in. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia np. 

w sprawie praktyki zawodowej w 

aptece, gdzie jest zapis, że: "dziennik 

praktyki zawodowej jest dołączany do 

dokumentacji przebiegu studiów". 

Zgodnie z ustawą (ust. 74, ust.1) 

dokumentację przebiegu studiów 

stanowią: 

1) album studentów; 

2) teczki akt osobowych studentów; 

3) księga dyplomów. 

W związku z powyższym należy 

dołączyć do teczki akt osobowych 

studentów? Proszę o potwierdzenie. 

Czy można w teczce studenta 

przeznaczonej do archiwizacji 

pozostawić akta, które powinny zostać 

wybrakowane?  

Przepisy nie przewidują gromadzenia w teczce 

akt osobowych dokumentacji przewidzianej do 

brakowania. 

W określonym w rozporządzeniu w sprawie 

studiów katalogu dokumentów 

przechowywanych w teczce akt osobowych 

studenta (katalog zamknięty) nie wskazano 

dziennika praktyk zawodowych, ewentualnie 

dodatkowe dokumenty (niewymienione w ww. 

przepisie) mogą być gromadzone w odrębnym 

zbiorze, tzw. teczka B.  

Natomiast w przypadku, kiedy dziennik 

praktyk (sprawozdanie z praktyk itd.) stanowi 

załącznik do karty okresowej osiągnięć 

studenta, przechowywany jest wówczas w 

teczce akt osobowych studenta. 

W odniesieniu do przywołanego aktu 

prawnego należy zauważyć, że przepis § 8 ust. 

5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 

kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki 

zawodowej w aptece (Dz. U poz. 784) 

stanowiący, że dziennik praktyki zawodowej 

jest dołączany do dokumentacji przebiegu 

studiów należy traktować jako przepis 

szczególny. W związku z tym dziennik ten 

należy dołączyć do teczki akt osobowych 

studenta. 

HOLOGRAMY Zmiany w Ustawie... A kiedy 

oficjalnie zostaną zniesione hologramy 

jako druki ścisłego zarachowania? 

Niestety władze wielu uczelni 

wymagają takiego rozliczania a to jest 

bardzo ale to bardzo uciążliwy proces. 

Po wejściu w życie zmian dotyczących ELS. 

 

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają 

prace nad projektem ustawy o aplikacji 

mObywatel, który obejmuje w art. 22 zmianę 

przepisów art. 74 PSWN dotyczących 

legitymacji studenckiej. Celem 

projektowanych rozwiązań jest nadanie 

mLegitymacji studenckiej (wydawanej w 

postaci dokumentu elektronicznego 

obsługiwanego przy użyciu aplikacji 

mObywatel) statusu odrębnej, samodzielnej 

postaci legitymacji studenckiej. Projektowane 

rozwiązania zobowiążą uczelnie do wydawania 

legitymacji studenckiej w postaci 

mLegitymacji studentowi, któremu nadano 

numer PESEL, a jednocześnie zapewnią 

możliwość wydania studentowi, na jego 

wniosek, ELS. W przypadku studenta, któremu 

nie nadano numeru PESEL, uczelnia będzie 

wydawać ELS. Tym samym docelowo 

mLegitymacja stanie się podstawową postacią 

legitymacji studenckiej, co ograniczy m. in. 

obciążenia związane z hologramami.  



DATA 

UKOŃCZENIA 

STUDIÓW 

A co w przypadku kierunku 

Fizjoterapia, studia 5 letnie- gdzie datą 

ukończenia studiów jest data ostatniej 

praktyki, jak to się ma do egzaminu 

dyplomowego gdzie trzeba uwzględnić 

chociażby średnią z całego cyklu 

kształcenia? 

Zgodnie z ustawą PSWN datą ukończenia 

studiów na kierunku „fizjoterapia” jest data 

zaliczenia ostatniej wymaganej programem 

studiów praktyki. 

Jednocześnie w załączniku nr 7 do 

rozporządzenia MNiSW z dnia 26 lipca 2019 r. 

w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu 

lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego, wskazano, że ostatnia praktyka 

fizjoterapeutyczna w zakresie Praktyki z 

fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu 

jest praktyką semestralną, odbywa się w 

trakcie 10 semestru studiów. Za zaliczenie tej 

praktyki student uzyskuje 20 pkt ECTS. 

Ponadto, zgodnie ze standardem kształcenia 

przygotowującym do wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty program praktyk, formę i 

terminy ich odbywania oraz sposób 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

ustala uczelnia. 

Realizacja programu studiów oraz tryb 

kończenia studiów na kierunku „fizjoterapia” 

powinny przebiegać z zachowaniem 

odpowiedniej sekwencyjności wynikającej z 

ww. przepisów. Uczelnia powinna w taki 

sposób określić proces dyplomowania na 

kierunku „fizjoterapia” (regulamin studiów i 

inne akty wewnętrzne), aby korespondował on 

z powszechnie obowiązującymi przepisami, tj. 

został przez studenta złożony najpóźniej w 

dacie zaliczenia ostatniej wymaganej 

programem studiów praktyki. Odpowiednia 

kolejność realizacji programu studiów, w tym 

zaliczania ostatniej praktyki ma także wpływ 

na sporządzanie protokołu stwierdzającego 

ukończenie studiów (m.in. data ukończenia 

studiów i ostateczny wynik studiów). 

STYPENDIA, 

ŁĄCZNY OKRES 

STUDIOWANIA 

 

Po nowelizacji ustawy art. 93 ust. 6 ma 

następujące brzmienie:  

6. Do okresu (o którym mowa w ust. 4 

i 5) wlicza się wszystkie rozpoczęte 

przez studenta semestry na studiach, o 

których mowa w ust. 1, w tym 

semestry przypadające w okresie 

korzystania z urlopów, o których 

mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z 

wyjątkiem semestrów na kolejnych 

studiach pierwszego stopnia 

rozpoczętych lub kontynuowanych po 

uzyskaniu pierwszego tytułu 

zawodowego licencjata, inżyniera albo 

równorzędnego. W przypadku 

Przedstawiona interpretacja jest prawidłowa – 

semestry na kolejnych studiach pierwszego 

stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po 

uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego 

licencjata, inżyniera albo równorzędnego nie 

wliczają się do limitu okresu studiowania, 

przez który przysługują świadczenia 

(wyłączenie to wynika wprost z art. 93 ust. 6 

PSWiN).   

 



kształcenia się na kilku kierunkach 

studiów semestry odbywane 

równocześnie traktuje się jako jeden 

semestr. 

Czy właściwie interpretujemy przepis: 

1. Sytuacja nr 1 

Mamy studenta, który uzyskał w 2014 

r. stopień licencjat. Student rozpoczął 

01.10.2020 r. kolejne studia ze 

stopniem licencjata oraz 01.10.2022 r. 

studia ze stopniem magistra. Na 

studiach magisterskich złożył wniosek 

o stypendium. Czy dobrze rozumiemy, 

biorąc pod uwagę powyższe zapisy, że 

do łącznego okresu studiowania tego 

studenta nie powinniśmy liczyć 4 

semestrów na trwających drugich 

studiach ze stopniem licencjat? 

2. Sytuacja nr 2 

Mamy studenta, który uzyskał w 2014 

r. stopień licencjat. Student ukończył 

w 2020 r. kolejne studia ze stopniem 

licencjat, a od 01.10.2022 r. rozpoczął 

studia ze stopniem magistra. Na 

studiach magisterskich złożył wniosek 

o stypendium. Czy dobrze rozumiemy, 

biorąc pod uwagę powyższe zapisy, że 

do łącznego okresu studiowania tego 

studenta nie powinniśmy liczyć 6 

semestrów z drugiego toku studiów, 

gdzie ten pan również zdobył tytuł 

licencjat? 

Obecnie wprowadzono ograniczenie 

przy przyznawaniu stypendiów w 

zależności do okresu studiowania. 

Obecna linia orzecznicza sądów (2022 

r.) stoi na stanowisku, że nie wolno 

wliczać okresu studiów realizowanych 

przed wejściem w życie obecnej 

ustawy. Czyli jak ktoś studiował kilka 

kierunków np. w latach 2000 - 2015 i 

żadnego nie ukończył, a teraz 

podejmie na nowo kierunek, to wedle 

sądów ma prawo otrzymać 

stypendium, bowiem nie należy 

wliczać semestrów zrealizowanych w 

reżimie poprzednich ustaw. Jak 

interpretuje to Ministerstwo, 

zważywszy, że to Państwa środki 

finansowe. 

Art. 93 ust. 6 PSWiN stanowi, że do okresu 

przysługiwania świadczeń wlicza się 

wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry 

na studiach (tj. bez względu na datę ich 

rozpoczęcia). Przepis ten wszedł w życie 18 

grudnia 2021 r. na mocy ustawy nowelizującej 

z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz. U. poz. 2232). 

Wobec braku uregulowań, które uprawniałby 

do pominięcia okresów studiowania sprzed 

wejścia w życie tej ustawy, w opinii MEiN, nie 

ma podstaw do stosowania takiego 

ograniczenia. Orzecznictwo sądowe dotyczyło 

interpretacji art. 93 PSWiN (w brzmieniu 

sprzed ww. nowelizacji) i utożsamiało okres 

przysługiwania świadczeń z okresem ich 

faktycznego otrzymywania przez studenta. 

Stąd – skoro wg sądów okres przysługiwania 

świadczeń odnosił się do świadczeń 

przyznanych na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 1–

4 PSWiN – to nie było podstaw do wliczania 

okresów otrzymywania świadczeń 

przyznanych na podstawie wcześniejszej 

ustawy.  



Obowiązujący art. 93 PSWiN odnosi się 

natomiast do okresu studiów, przez który 

przysługują świadczenia, ustalanym na 

podstawie liczby rozpoczętych semestrów na 

studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiach 

magisterskich. 

Dołączam się do pytania i dodaję, że 

system POLon wykazuje jako błędy 

takie sytuacje gdy ktoś mimo długiego 

studiowania otrzymał stypendium 

ponieważ wcześniej go nie pobierał 

przez określony w ustawie okres-czy 

obecna linia orzecznictwa nie powinna 

być dla nas wyznacznikiem i czy 

system POLon zostanie odblokowany 

w tym zakresie. 

Kontrola w zakresie rejestracji świadczeń w 

Systemie POL-on została wdrożona od 

miesiąca następującego po miesiącu wejścia w 

życie nowelizacji art. 93 PSWiN, tj. od 1 

stycznia 2022 r. Założenia tej kontroli są 

zgodne z literalnym brzmieniem wskazanego 

przepisu. Świadczenia przysługują przez okres 

12/14 semestrów, niezależnie od tego, czy 

student we wcześniejszych okresach studiów 

pobierał świadczenia czy też nie. 

Uczelnie oczekiwałyby klarownych 

rozwiązań w zakresie przyznawania 

świadczeń stypendialnych, które nie 

byłyby podważane przez sądy 

administracyjne. 

W ustawie z 17 listopada 2021 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 2232) doprecyzowano sposób ustalania 

okresu przysługiwania świadczeń. 

zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy PSWiN 

łączna miesięczna kwota stypendium 

rektora i socjalnego nie może być 

wyższa niż 38% wynagrodzenia 

profesora - czy tu wlicza się też 

stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości? 

Tak, stypendium socjalne przyznane w 

zwiększonej wysokości na podstawie art. 87 

ust. 3 PSWiN nie stanowi odrębnego 

świadczenia. 

Kandydat przyjęty. Podejmuje studia 

np. od 1.10.2022r. , w dniu 3.10.2022r 

przychodzi i składa rezygnacje ze 

studiów. Nie podpisuje ślubowania. 

Czy jest studentem? i czy okres tego 

semestru wlicza mu się do czasu 

okresu studiowania  przy 

przyznawaniu stypendium? 

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i 

nabywa prawa studenta z chwilą złożenia 

ślubowania (art. 83 PSWiN), zatem ani 

kandydat, ani osoba przyjęta na studia nie są 

studentami (studia nie zostały podjęte). 

Jak wygląda sprawa projektu 

przeniesienia przyznawania 

stypendiów socjalnych do ośrodków 

pomocy społecznej? 

Decyzje w tym zakresie nie zostały jeszcze 

podjęte. 

DZIEDZINY 

NAUKI, 

DYSCYPLINY 

W związku z wejściem w życie 

rozporządzenia MEiN z dnia 11 

października 2022 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

oraz dyscyplin artystycznych i zmianą 

nazwy dyscypliny naukowej 

"inżynieria lądowa i transport" 

(określonej rozporządzeniem MNiSW 

z dnia 20 września 2018 r.) na 

"inżynieria lądowa, geodezja i 

transport" : 

czy w przypadku przyporządkowania 

kierunku do dyscypliny naukowej 

(wiodącej) "inżynieria lądowa i 

Stosowne informacje zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej MEiN po zakończeniu 

trwającego w Parlamencie procesu 

legislacyjnego dotyczącego zmian ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Ewentualne pytania prosimy kierować do: 

sekretariat.dn@mein.gov.pl  

mailto:sekretariat.dn@mein.gov.pl


transport" Uczelnia powinna zmienić 

przyporządkowanie kierunku na 

dyscyplinę "inżynieria lądowa, 

geodezja i transport" również dla 

trwających cykli kształcenia;  

- wówczas absolwenci w roku 

akademickim 2022/2023 na dyplomie 

mieliby wpisaną dyscyplinę naukową 

zgodną z nową klasyfikacją (określoną 

rozporządzeniem MEiN z dnia 11 

października 2022 r.)? 

Czy może zmiany należy dokonać 

wyłącznie dla nowych cykli 

kształcenia - tj. w programach studiów 

dla cykli kształcenia rozpoczynających 

się od roku akad. 2023/2024? 

Czy MEiN wyda oficjalne stanowisko 

w sprawie stosowania starych 

dyscyplin na dyspolach dla cykli 

kształcenia do 2022/2023 włącznie? 

 

Czy zmiana nazewnictwa dyscyplin 

nie powoduje, ze z mocy 

rozporządzenia są one aktualizowane i 

od tego momentu winny być 

stosowane w nowym brzmieniu? 

 

Czy uczelnia traci prawo do 

prowadzenia studiów na profilu 

ogólnoakademickim od roku akad. 

2023/2024 (ostatnia rekrutacja na rok 

akad. 2022/2023) w przypadku 

kierunku studiów (utworzonych na 

podstawie decyzji/pozwolenia 

Ministra) przyporządkowanego do 

dyscypliny, którą Uczelnia nie poddała 

ewaluacji? 

W przypadku gdy uczelnia akademicka, która 

w wyniku ewaluacji jakości działalności 

naukowej zachowuje swój status, ale nie 

uzyskała kategorii naukowej co najmniej B w 

dyscyplinie wiodącej, do której jest 

przyporządkowany prowadzony kierunek 

studiów o profilu ogólnoakademickim, może 

kontynuować kształcenie na tych studiach. 

Należy jednak mieć na względzie możliwość 

zastosowania przez ministra określonych w 

PSWN środków nadzoru, m.in. możliwości 

cofnięcia pozwolenia, jeżeli na tych studiach 

uczelnia przestała spełniać warunek, o którym 

mowa w art. 53 ust. 4 pkt 1 PSWN (posiadanie 

kat. B). Każde ewentualne skorzystanie przez 

Ministra z tej możliwości (nie będzie regułą), 

będzie poprzedzone stosowną analizą stanu 

faktycznego danej sprawy w oparciu  

o przedstawione przez uczelnię szczegółowe 

informacje uzasadniające kontynuację 

kształcenia na tych studiach.  

PROGRAMY 

STUDIÓW 

Jeżeli kierunek przypisany jest do 

dyscypliny wiodącej w dziedzinie 

nauk społecznych a pozostałe 

dyscypliny dotyczą np. dziedziny nauk 

inżynieryjno-technicznych to 

obowiązek 5ECTS w programie 

dotyczy tylko dziedziny nauk 

humanistycznych, czy dziedziny nauk 

humanistycznych lub społecznych? 

Proszę o zapoznanie się z prezentacją z 6OFD. 

https://forum-dziekanatow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Czaja_Marcin_-6-FORUM-DZIEKANATOW.pdf


Jak się mają zapisy rozporządzenia ws. 

studiów odnośnie elementów, które 

powinny znaleźć się w programie 

studiów oraz dosyć precyzyjnie 

określonych sytuacji, w których można 

w  nich dokonywać zmian, a 

rozwiązanie polegające na otwartym 

katalogu przedmiotów wybieralnych 

zastosowane na jednaj z uczelni. 

Otrzymało ono wyróżnienie jako 

innowacja dydaktyczna podczas 

wizytacji PKA, a - wydaje mi się - 

łamie zapisy rozporządzenia 

Przedmioty do wyboru stanowią co najmniej 

30% nie widzę sprzeczności. 

Program studiów umożliwia studentowi wybór 

zajęć w wymiarze nie mniejszym niż 30% 

liczby pkt ECTS koniecznej do ukończenia 

studiów na danym poziomie (§ 3 ust. 3 

rozporządzenia ws. studiów).  

W celu doskonalenia programu studiów można 

dokonywać w nim zmian. 

Przepis § 7 ust. 4 rozporządzenia wskazuje 

maksymalną wielkość zmian ogólnej liczby 

efektów uczenia się, jaką uczelnia może 

dokonać w programie studiów utworzonych 

decyzją Ministra (pozwolenie), nie określa 

natomiast charakteru tych zmian. O 

charakterze i rodzaju zmian w programie 

studiów, w tym w obrębie efektów uczenia się, 

w granicach wskazanym w ww. przepisie, 

decyduje uczelnia. 

 

 

 


