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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(druk nr 954) 

 

U S T A W A   z dnia z 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

Art. 11. 

1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego i spełniająca warunki określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 może prowadzić studia o profilu 

ogólnoakademickim oraz studia o profilu praktycznym na określonym przez senat uczelni, 

w drodze uchwały, kierunku studiów i poziomie kształcenia, w ramach obszarów 

kształcenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego. Uchwała senatu uczelni określa efekty kształcenia, 

do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów, odpowiednio do 

poziomu i profilu kształcenia. W przypadku kierunków studiów wymienionych w art. 9b 

uchwała senatu uwzględnia standardy kształcenia określone dla tych kierunków. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczelni, w której nie ma podstawowej jednostki 

organizacyjnej prowadzącej co najmniej jeden kierunek studiów, jeżeli w jej strukturze 

występuje co najmniej jedna jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienie do 

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze kształcenia i dziedzinie, do 

których jest przyporządkowany kierunek studiów, spełniająca warunki określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2, a także na podstawie art. 9c - w 

przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, która: 

1)   posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze 

kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów - może 

uzyskać uprawnienie do prowadzenia, zgodnie z opisem efektów kształcenia 

określonym przez senat uczelni: 

a)  studiów o profilu praktycznym na tym kierunku i określonym poziomie 

kształcenia, 



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b)  studiów o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku i określonym poziomie 

kształcenia; 

2)   nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze 

kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów - może 

uzyskać uprawnienie do prowadzenia, zgodnie z opisem efektów kształcenia 

określonym przez senat uczelni: 

a)  studiów o profilu praktycznym na określonym kierunku i poziomie kształcenia, 

b)  studiów o profilu ogólnoakademickim na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia, jeżeli: 

[–  prowadzone na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia o profilu 

praktycznym uzyskały co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej,] 

<– prowadzone na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia uzyskały 

co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej,> 

–  zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej ośmiu nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego lub będących osobami, które nabyły uprawnienia 

równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, dla których uczelnia stanowi podstawowe 

miejsce pracy, reprezentujących dziedzinę nauki lub sztuki związaną z danym 

kierunkiem studiów, 

–  prowadzi badania naukowe w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów. 

4. Podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni, o których mowa w ust. 3, uprawnienie 

do prowadzenia studiów nadaje, na wniosek rektora, w drodze decyzji, minister właściwy 

do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii: 

1)   Polskiej Komisji Akredytacyjnej - dotyczącej efektów kształcenia określonych przez 

senat uczelni oraz spełniania warunków określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2, a także na podstawie art. 9c - w przypadku kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; 

2)   właściwego ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa w art. 33 ust. 2. 
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5. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze kształcenia i dziedzinie, do 

których jest przyporządkowany kierunek studiów, spełniająca warunki określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 9b, może uzyskać 

uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku, o którym mowa w art. 9b, na 

podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanej po 

zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i właściwego ministra nadzorującego 

uczelnię, o którym mowa w art. 33 ust. 2, oraz ministra właściwego do spraw zdrowia - w 

przypadku uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim, kierunku 

lekarsko-dentystycznym i kierunku farmacja. 

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do uczelni, w której nie ma podstawowej 

jednostki organizacyjnej prowadzącej co najmniej jeden kierunek studiów, jeżeli w jej 

strukturze nie występuje jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienie do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

7. Warunkiem wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, uprawniającej do prowadzenia 

studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo jest uzyskanie akredytacji ministra 

właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.). 

8. Warunkiem wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, uprawniającej do prowadzenia 

studiów na kierunku analityka medyczna jest uzyskanie zgody ministra właściwego do 

spraw zdrowia. W przypadku gdy o nadanie uprawnienia wystąpiła podstawowa jednostka 

organizacyjna uczelni, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, 

opinia, o której mowa w ust. 4 pkt 2, nie jest wymagana. 

9. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kształcenie na określonym 

kierunku studiów i poziomie kształcenia o profilu praktycznym jest obowiązana 

uwzględnić w programie kształcenia co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe. 

Jednostka ta może organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych 

realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, uwzględniając 

realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia dla 

tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 

10. Jeżeli senat uczelni określił efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia, przyjmując w całości wzorcowy opis tych efektów określony w przepisach 
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wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o której 

mowa w ust. 4 pkt 1, nie obejmuje oceny tych efektów. 

11. Senat uczelni, określając efekty kształcenia dla kierunku analityka medyczna, przyjmuje 

w całości wzorcowy opis efektów kształcenia określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 2. 

12. W publicznej uczelni zawodowej opis efektów kształcenia określa senat, po zasięgnięciu 

opinii konwentu. 

13. Do prowadzenia studiów przez jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne stosuje 

się odpowiednio przepisy ust. 1-9 i art. 10a. 

 

 

 

 


