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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(druk nr 954) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem opiniowanej ustawy jest modyfikacja jednego z warunków niezbędnych do 

uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim na określonym 

kierunku i poziomie kształcenia przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni 

nieposiadającą uprawnień do nadawania stopni naukowych w obszarze i dziedzinie, do 

których przyporządkowany jest kierunek studiów. W aktualnie obowiązującym stanie 

prawnym warunkiem tym jest uzyskanie co najmniej pozytywnej oceny jakości kształcenia 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej na prowadzonych na tym kierunku studiach pierwszego lub 

drugiego stopnia o profilu praktycznym (art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym). Warunek ten znajduje zastosowanie również w odniesieniu 

do kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych przez jednostki przed 

wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz niektórych innych ustaw, tj. przed dniem 1 października 2014 r., które na 

mocy art. 23 tej ustawy mają dostosować się do wymagań określonych w znowelizowanym 

art. 11 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.  

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 3450), literalne 

brzmienie przepisów wskazuje, że podstawowe jednostki organizacyjne uczelni 

nieposiadające uprawnień do nadawania stopni naukowych w obszarze i dziedzinie, do 

których przyporządkowany jest kierunek studiów, które chciałyby kontynuować nauczanie 

w profilu ogólnoakademickim, zatrudniają wymaganą kadrę i prowadzą badania naukowe 

powinny, mimo to, zmienić profil kształcenia na praktyczny i dopiero po pozytywnej ocenie 

profilu praktycznego przez Polską Komisję Akredytacyjną, będą mogły wystąpić ponownie 
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o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim. Taki schemat 

postępowania, jak podkreślili projektodawcy ustawy, nie jest racjonalny i komplikuje sytuację 

tym jednostkom, które chcą prowadzić studia o profilu ogólnoakademickim. 

Opiniowana ustawa wprowadza w związku z tym zmianę polegającą na 

wyeliminowaniu z art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym wyrazów „o profilu praktycznym”. W efekcie jednym z warunków niezbędnych do 

uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim na określonym 

kierunku i poziomie kształcenia będzie nadal uzyskanie co najmniej pozytywnej oceny 

jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na studiach prowadzonych przez 

jednostkę na tym kierunku, niezależnie jednak od profilu kształcenia. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy pochodził z przedłożenia poselskiego (druk sejmowy nr 3450). Był 

on przedmiotem prac sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu, która nie wprowadziła 

zmian do projektu. Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. 

w brzmieniu zawartym w projekcie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.  
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