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Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pisma z dnia 14 kwietnia 2016 r. (nr GMS-WP-173-99/16, GMS
WP-173-100/16) oraz z dnia 2 maja 2016 r. (nr GMS-WP-173-114/16), przekazuję 

w załączeniu uchwały Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2016 r.: 

-Nr 339/2016- dotyczącą poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 
o szkolnictwie wyższym, 

- Nr 340/2016 - dotyc~~ą __ ~elsk!~gQ__P~9i~~!!l- _!:l§!~~y-~_~!fliap.ie ustawy__-:::-_f_r_?wo 
_Q_sz~ob;ti~t~ę_~~g;_y!J!_QJ~ nięktóry~h_ iQ!ly~ll Y.~taF, __ _ 

-Nr 342/2016- dotyczącą rządowego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki 
Wojennej. 

Z wyrazami szacunku, 

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 
teł.: (+48 22) 529 22 14, tel./faks: (+48 22) 529 27 68, e-mail: radaglowna@nauka.gov.pl. intemet: www.rgnisw.nauka.gov.pl 



Uchwała Nr 340/2016 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 12 maja 2016 roku 

dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz niektórych innych ustaw 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
(pismo nr GMS-WP-173-1 00116), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw , Rada Główna Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, zgodnie z art. 45 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala co następuje: 

Rada pozytywnie opiniuje projekt ustawy, zgłaszając jednocześnie następującą uwagę: 

Proponowane nowe brzmienie art. 35 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wydłuża o rok 
obowiązek rektorów do przekazania do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac 
dyplomowych danych dotyczących prac dyplomowych, których obrona zakończona 

pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 września 2009 roku. Ta graniczna data (30 
września 2009 r.) pozostała taka sama jak w dotychczasowym brzmieniu tego artykułu. Rada 
uważa, że również i tę datę należy przesunąć o rok, czyli że obowiązek rektorów do 
przekazania danych do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych 
powinien dotyczyć prac dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem 
odbyła się po dniu 30 września 2010 roku. 

Uchwałę otrzymuje Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu oraz Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 


