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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

(druk nr 465) 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 478 i 619) 

Art. 16. 

1. Wyraz "akademia" jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej. 

<1a. Wyrazy „akademia nauk stosowanych” są zastrzeżone dla nazwy uczelni 

zawodowej, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1) funkcjonuje co najmniej 10 lat; 

2) liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co 

najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych; 

3) co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy; 

4) prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na 

co najmniej 5 kierunkach; 

5) prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1, lub kierunku studiów 

kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; 

6) żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie 

w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, zwaną dalej 

„PKA”, oceny jakości kształcenia.> 

2. Wyraz "politechnika" jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej 

kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach w zakresie nauk 

inżynieryjnych i technicznych. 

3. Wyraz "uniwersytet" jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej 

kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub 
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artystycznych, zwanych dalej "dyscyplinami", zawierających się w co najmniej 3 

dziedzinach nauki lub sztuki, zwanych dalej "dziedzinami". 

4. W przypadku uzyskania kategorii naukowej skutkującej koniecznością zmiany nazwy 

uczelni na zasadach określonych w [ust. 1-3] <ust. 1, 2 i 3>, uczelnia może posługiwać 

się nazwą dotychczasową. 

<5. W przypadku zaprzestania spełniania przez uczelnię używającą w swojej nazwie 

wyrazów „akademia nauk stosowanych” warunków, o których mowa w ust. 1a, 

uczelnia może nadal posługiwać się tą nazwą. 

6. Zmiana nazwy uczelni niepublicznej na nazwę zawierającą wyrazy zastrzeżone, o 

których mowa w ust. 1–3, może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra wydanej, na 

wniosek uczelni lub założyciela, w drodze decyzji administracyjnej. 

7. Zmiana nazwy niepublicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy 

„akademia nauk stosowanych” może nastąpić, jeżeli uczelnia spełnia łącznie 

warunki, o których mowa w ust. 1a, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 6, oraz spełniała je w zakresie ust. 1a: 

1) pkt 2–5 – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, weryfikacja spełniania przez uczelnię 

niepubliczną warunków, o których mowa w ust. 1–3, jest przeprowadzana na 

podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, z tym że 

spełnianie warunków, o których mowa w: 

1) ust. 1, 2 i 3 – ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 6; 

2) ust. 1a – ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, 

a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 7 – na podstawie 

danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.> 

 

Art. 35. 

1. Publiczną uczelnię akademicką tworzy się w drodze ustawy. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, 

tworzy publiczną uczelnię zawodową lub zmienia jej nazwę. 
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<2a. Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy 

„akademia nauk stosowanych” może nastąpić, jeżeli rektor poinformuje ministra o 

spełnianiu przez uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a. 

2b. Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwę zawierającą wyrazy 

„akademia nauk stosowanych” może nastąpić, jeżeli uczelnia spełnia łącznie 

warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień przekazania informacji, o której 

mowa w ust. 2a, oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2–5 – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym przekazano informację. 

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełniania przez uczelnię 

warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a, jest przeprowadzana na podstawie 

danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, według stanu na 

dzień przekazania informacji, o której mowa w ust. 2a, a w odniesieniu do lat 

akademickich w okresach wskazanych w ust. 2b – na podstawie danych 

wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach.> 

3. Uczelnia publiczna może być utworzona w wyniku połączenia uczelni publicznych, 

instytutów badawczych lub instytutów PAN. 

4. Publiczną uczelnię akademicką włącza się do uczelni publicznej w drodze ustawy. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w porozumieniu z ministrem 

nadzorującym uczelnię lub instytut badawczy, po zasięgnięciu opinii dyrektora lub rady 

naukowej instytutu badawczego, w drodze rozporządzenia, włącza publiczną uczelnię 

zawodową lub instytut badawczy do uczelni publicznej. 

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, na 

wniosek Prezesa PAN lub dyrektora instytutu PAN i po zasięgnięciu opinii wydziału 

właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, włącza do uczelni publicznej 

instytut PAN. 

7. W rozporządzeniu w sprawie utworzenia publicznej uczelni zawodowej określa się: 

1)   nazwę uczelni; 

2)   siedzibę uczelni; 

3)   składniki mienia, w które będzie wyposażona uczelnia. 

8. Pierwszy statut nadaje minister. 
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9. Uczelnia publiczna, do której nastąpiło włączenie innej uczelni publicznej, instytutu 

badawczego lub instytutu PAN, wstępuje w prawa i obowiązki tej uczelni lub tego 

instytutu, w tym w prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych. 

9a. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego instytutu badawczego włączonego do 

uczelni publicznej następuje na wniosek rektora tej uczelni. 

10. W rozporządzeniu w sprawie włączenia publicznej uczelni zawodowej, instytutu 

badawczego lub instytutu PAN do uczelni publicznej określa się skutki włączenia, w 

szczególności: 

1)   wygaśnięcie kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych podmiotu włączanego; 

2)   przeznaczenie mienia podmiotu włączanego; 

3)   możliwość prowadzenia studiów utworzonych przez uczelnię włączaną; 

4)   warunki kontynuacji kształcenia przez studentów uczelni włączanej; 

5)   warunki kontynuacji stosunków pracy pracowników podmiotu włączanego. 

11. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, 5 i 6, bierze się pod uwagę potrzeby 

wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych. 

 

Art. 37. 

1. Uczelnia niepubliczna nabywa osobowość prawną z chwilą jej wpisu do ewidencji uczelni 

niepublicznych, zwanej dalej "ewidencją". 

2. Ewidencję prowadzi minister w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1. 

3. Ewidencja obejmuje: 

1)   numer wpisu do ewidencji; 

2)   datę wpisu; 

3)   imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę, numer z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub innego właściwego rejestru i adres założyciela; 

4)   nazwę i adres uczelni; 

5)   imię i nazwisko oraz datę rozpoczęcia i zakończenia kadencji rektora; 

6)   informację o ostatecznej decyzji w sprawie likwidacji uczelni; 

7)   datę wykreślenia z ewidencji. 

4. Uczelnia niepubliczna albo założyciel, w terminie 14 dni, zawiadamia ministra o zmianie 

danych, o których mowa w ust. 3 pkt 3-5. 

5. Minister dokonuje wpisu w ewidencji na wniosek uczelni niepublicznej lub założyciela 

albo z urzędu. 
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6. Wpisem w ewidencji jest wpis uczelni niepublicznej do ewidencji, zmiana wpisu w 

ewidencji oraz wykreślenie uczelni niepublicznej z ewidencji. 

7. Wpis w ewidencji i odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej, z 

wyłączeniem wpisu danych, o których mowa w [ust. 3 pkt 5 i 6]  < ust. 3 pkt 4, 5 i 6>. 

8. Wpis polega na wprowadzeniu do systemu danych zawartych w ostatecznej decyzji. 

9. Ewidencja jest jawna. 

Art. 39. 

[1. Minister, po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej "PKA", w 

drodze decyzji administracyjnej, wpisuje uczelnię niepubliczną do ewidencji.] 

<1. Minister, po zasięgnięciu opinii PKA, w drodze decyzji administracyjnej, wpisuje 

uczelnię niepubliczną do ewidencji.> 

2. PKA może zwracać się do założyciela o udzielenie wyjaśnień i informacji oraz 

przeprowadzać wizytacje. 

3. Wpis do ewidencji jest ważny przez okres 6 lat. 

4. W decyzji o wpisie do ewidencji określa się: 

1)   imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę, numer z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub innego właściwego rejestru i adres założyciela; 

2)   nazwę i adres uczelni. 

5. Decyzja o wpisie do ewidencji jest wydawana wraz z pozwoleniem na utworzenie studiów 

na określonym kierunku, poziomie i profilu. 

 

Art. 48. 

 Do postępowań w sprawach, o których mowa w < art. 16 ust. 6,> art. 37 ust. 7, art. 41 ust. 3, 

art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 7 i art. 47 pkt 1, nie stosuje się przepisów art. 35-37, art. 79a oraz 

art. 96a-96n ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187), zwanej dalej 

"Kpa". 

Art. 53. 

1. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach na określonym kierunku, poziomie i profilu. 

Uczelnia przyporządkowuje kierunek do co najmniej 1 dyscypliny. 

2. W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny, wskazuje 

się dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów 

uczenia się. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479221:part=a35&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479221:part=a79(a)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479221:part=a96(a)&full=1
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3. Utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu wymaga pozwolenia 

ministra. Przepisów art. 10, art. 35-37, art. 79a, art. 81 oraz art. 96a-96n Kpa nie stosuje 

się. 

4. Uczelnia, która w dyscyplinie, o której mowa w ust. 1, albo dyscyplinie wiodącej posiada 

kategorię naukową: 

1)   B - może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym 

do tej dyscypliny oraz na określonym poziomie i profilu; 

2)   C albo nie posiada kategorii naukowej - może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów 

na kierunku przyporządkowanym do tej dyscypliny oraz na określonym poziomie i profilu 

praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodu nauczyciela. 

5. Uczelnia, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli zawarła porozumienie o 

współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią, o której mowa w ust. 7 pkt 1. 

Uczelnia, o której mowa w ust. 7 pkt 1, może zawrzeć takie porozumienie w danej 

dyscyplinie tylko z jedną uczelnią, o której mowa w ust. 4 pkt 2. 

<5a. Uczelnia zawodowa, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na 

utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez 

konieczności zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 5, jeżeli spełnia łącznie 

warunki, o których mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień złożenia wniosku, o którym 

mowa w art. 54 ust. 1, oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2–5 – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek. 

5b. Uczelnia zawodowa prowadząca studia przygotowujące do wykonywania zawodu 

nauczyciela może je prowadzić bez konieczności posiadania porozumienia, o którym 

mowa w ust. 5, jeżeli zawiadomi ministra o łącznym spełnianiu warunków, o których 

mowa w art. 16 ust. 1a, na dzień złożenia tego zawiadomienia oraz o spełnianiu tych 

warunków w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2–5 – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono zawiadomienie. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479221:part=a10&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479221:part=a35&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479221:part=a79(a)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479221:part=a81&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2479221:part=a96(a)&full=1
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5c. W przypadkach, o których mowa w ust. 5a i 5b, weryfikacja spełniania przez 

uczelnię warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a, jest przeprowadzana na 

podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1, według 

stanu na dzień złożenia odpowiednio wniosku o pozwolenie albo zawiadomienia, 

a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 5a i 5b – na 

podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach. 

5d. Uczelnia prowadząca studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

zgodnie z ust. 5a albo 5b, która zaprzestała spełniania któregokolwiek z warunków 

określonych w art. 16 ust. 1a pkt 2–6, może je prowadzić, jeżeli zawiadomiła ministra 

zgodnie z art. 429 pkt 3 o zaprzestaniu spełniania tych warunków oraz w terminie 3 

miesięcy od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła porozumienie, o którym mowa 

w ust. 5, i przedstawiła je ministrowi. W przypadku nieprzedstawienia porozumienia 

kształcenie na tych studiach może być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu 

kształcenia rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym.> 

6. Pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym 

może uzyskać uczelnia akademicka, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w 

dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu. Do utworzenia studiów na 

tych kierunkach nie stosuje się przepisów ust. 7-9. 

7. Pozwolenia nie wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do 

dyscypliny, o której mowa w ust. 1, albo dyscypliny wiodącej: 

1)   w której uczelnia posiada kategorię naukową A+, A albo B+; 

2)   zawierającej się w dziedzinie, o której mowa w art. 243 ust. 7, z wyłączeniem utworzenia 

studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. 

8. Uczelnia akademicka może utworzyć studia na kierunku, którego program określa efekty 

uczenia się w ramach dyscyplin, w których uczelnia posiada kategorię naukową A+, A 

albo B+, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach. Przepisu ust. 2 nie stosuje się. 

Obowiązuje od dnia: 2023.01.01 zobacz 

9. Uczelnia akademicka może utworzyć jednolite studia magisterskie na kierunku 

przyporządkowanym do dyscypliny, o której mowa w ust. 1, albo dyscypliny wiodącej, w 

której posiada kategorię naukową A+ albo A, lub dyscypliny zawierającej się w 

dziedzinie, o której mowa w art. 243 ust. 7, z tym że w przypadku studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 - jeżeli 



- 8 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

możliwość kształcenia na tym poziomie wynika z przepisów wydanych na podstawie art. 

68 ust. 3. Przepisów wydanych na podstawie art. 81 w zakresie, o którym mowa w art. 81 

pkt 2, nie stosuje się. 

10. Uczelnia, która utworzyła studia na określonym kierunku, poziomie i profilu albo 

uzyskała pozwolenie na ich utworzenie, nie może utworzyć ani ubiegać się o pozwolenie 

na utworzenie studiów na kierunku, poziomie i profilu o tej samej nazwie lub których 

programy określają takie same efekty uczenia się, przyporządkowane do tej samej 

dyscypliny. Ograniczenie to nie dotyczy ubiegania się o pozwolenie na utworzenie 

studiów w filii. 

Art. 167. 

 1. Federacja posiada osobowość prawną. 

2. W nazwie federacji mogą być użyte wyrazy, o których mowa w [art. 16 ust. 1-3]  < art. 16 

ust. 1, 2 i 3>. 

3. Pracownicy jednostek uczestniczących pozostają ich pracownikami. 

 

Art. 209. 

1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. 

<1a. Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie 

w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego 

przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją 

projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot 

prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego 

zatrudnienia.> 

2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może 

przekroczyć 4 lat. 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu 

kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2. 

4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: 

1)   37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena 

śródokresowa; 

2)   57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena 

śródokresowa. 

5. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. 
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6. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że 

przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium 

doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o 

zawieszenie. 

7. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% 

kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1. 

8. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin 

ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium 

doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej 

niż przez 6 miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się. 

9. Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę doktorską. 

10. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. 

Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta: 

1)   w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3; 

2)   po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku 

zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, 

wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa 

w ust. 4 pkt 2; 

3)   któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. 

poz. 695, 875 i 1086) 

Art. 206. 

1. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2470381:part=a5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2470381:part=a62&full=1
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1)   posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest 

przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów 

na tym kierunku na określonym poziomie i profilu; 

2)   nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest 

przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów 

na tym kierunku na określonym poziomie i profilu praktycznym, z wyłączeniem 

pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela. 

2. Uczelnia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli zawarła porozumienie o 

współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią, która posiada uprawnienie do 

nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek 

studiów. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może 

zawrzeć takie porozumienie w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią. 

<2a. Do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia porozumienia, o 

którym mowa w ust. 2, może uzyskać uczelnia zawodowa, która nie posiada 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest 

przyporządkowany kierunek studiów, jeżeli spełnia łącznie warunki, o których 

mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, na dzień złożenia wniosku o 

to pozwolenie oraz spełniała je w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2–5 tej ustawy – w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 tej ustawy – w okresie 3 lat akademickich 

– poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek. 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, weryfikacja spełniania przez uczelnię 

warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, jest 

przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o którym mowa w art. 

342 ust. 1 tej ustawy, według stanu na dzień złożenia wniosku o pozwolenie, a w 

odniesieniu do lat akademickich w okresach wskazanych w ust. 2a – na podstawie 

danych wprowadzonych do tego systemu w poszczególnych latach. 

2c. Do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która uzyskała pozwolenie na utworzenie 

studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z ust. 2a 

i która zaprzestała spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 16 
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ust. 1a pkt 2–6 ustawy, o której mowa w art. 1, może prowadzić kształcenie na tym 

kierunku, jeżeli zawiadomiła ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki zgodnie z art. 429 pkt 3 tej ustawy o zaprzestaniu spełniania tych warunków 

oraz w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania ich spełniania zawarła 

porozumienie, o którym mowa w ust. 2, i przedstawiła je ministrowi właściwemu do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W przypadku nieprzedstawienia porozumienia 

kształcenie na tych studiach może być prowadzone do zakończenia ostatniego cyklu 

kształcenia rozpoczętego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym.> 

3.  Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenia nie wymaga utworzenie 

studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1 

albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w której uczelnia posiada uprawnienie do 

nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2466333:part=a53u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2466333:part=a53u2&full=1

