
dokonuje po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Akre-
dytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

6. W sprawach, o których mowa w ust. 4, przys∏u-
guje odwo∏anie do rektora.

7. Zaj´cia zrealizowane w ramach programu
kszta∏cenia w szko∏ach, o których mowa w § 1, odno-
towuje w indeksie kierownik jednostki, o którym mo-
wa w ust. 4.

§ 4. 1. Po zaliczeniu przewidzianych planem i pro-
gramem studiów zawodowych zaj´ç teoretycznych
i praktycznych oraz praktyk zawodowych student przy-
st´puje do teoretycznego i praktycznego egzaminu
koƒczàcego studia zawodowe.

2. Terminy egzaminów oraz komisj´ egzaminacyj-
nà wyznacza kierownik jednostki, o którym mowa
w § 3 ust. 4.

3. O terminach i miejscach egzaminów kierownik
jednostki, o którym mowa w § 3 ust. 4, zawiadamia
studenta, o którym mowa w ust. 1, oraz komisj´ egza-
minacyjnà, w terminie nie krótszym ni˝ 14 dni od dnia
egzaminu.

4. Egzamin teoretyczny i praktyczny, obejmujàcy
treÊci programowe okreÊlone dla przedmiotów zawo-

dowych, nie mo˝e byç przeprowadzany w tym samym
dniu.

5. Egzamin teoretyczny odbywa si´ pod nadzorem
przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej oraz osób
wyznaczonych przez przewodniczàcego komisji egza-
minacyjnej spoÊród pozosta∏ych cz∏onków komisji.

6. Komisja egzaminacyjna ocenia ∏àcznie wyniki
egzaminu teoretycznego i praktycznego, podejmujàc,
w g∏osowaniu tajnym, uchwa∏´ wi´kszoÊcià g∏osów;
w razie równej liczby g∏osów decyduje g∏os przewod-
niczàcego komisji.

7. Ocen´ ∏àcznà egzaminu koƒczàcego studia za-
wodowe okreÊla si´ ∏àcznym stopniem: celujàcy, bar-
dzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.

8. Z przebiegu i wyniku egzaminu koƒczàcego stu-
dia zawodowe wyznaczony przez przewodniczàcego
komisji egzaminacyjnej cz∏onek komisji sporzàdza
protokó∏, który podpisujà wszyscy cz∏onkowie komisji
egzaminacyjnej oraz jej przewodniczàcy.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Zdrowia: W. Rudnicki

Dziennik Ustaw Nr 110 — 7767 — Poz. 1170 i 1171

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39,
poz. 335) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Przewodniczàcego Komite-
tu Badaƒ Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w spra-
wie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków zespo∏ów
Komitetu Badaƒ Naukowych, cz∏onków zespo∏ów opi-
niodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz
recenzentów i ekspertów powo∏ywanych przez organy
Komitetu Badaƒ Naukowych (Dz. U. Nr 13, poz. 122)
w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wynagrodzeniu bazowym — nale˝y przez to rozu-
mieç kwot´ 146 z∏, stanowiàcà podstaw´ do obli-

czenia wynagrodzenia z tytu∏u opracowania przez
recenzentów i ekspertów recenzji naukowych,
o których mowa w § 4, lub dokonania przez eks-
pertów kontroli, o których mowa w § 5,”.

§ 2. Przepisy niniejszego rozporzàdzenia stosuje
si´ do ustalania wynagrodzeƒ od dnia 1 stycznia
2004 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Przewodniczàcy Komitetu Badaƒ Naukowych: 
M. Kleiber

1171

ROZPORZÑDZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KOMITETU BADA¡ NAUKOWYCH

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków zespo∏ów 
Komitetu Badaƒ Naukowych, cz∏onków zespo∏ów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych 

oraz recenzentów i ekspertów powo∏ywanych przez organy Komitetu Badaƒ Naukowych
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