
Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
— Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104,
poz. 708 i 711) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Postanowienia regulaminu studiów w uczel-
niach nieposiadajàcych co najmniej czterech upraw-
nieƒ do nadawania stopnia naukowego doktora,
a w przypadku uczelni artystycznych — co najmniej
dwóch takich uprawnieƒ, muszà okreÊlaç: 

1) czas trwania roku akademickiego, w tym terminy
rozpocz´cia i zakoƒczenia zaj´ç oraz organizacj´
roku;

2) termin i sposób podawania do wiadomoÊci stu-
dentów planów studiów i programów nauczania;

3) warunki i tryb odbywania zaj´ç dydaktycznych,
w tym uzyskiwania zaliczeƒ, sk∏adania egzaminów
(w roku lub semestrze) oraz zaliczania studenckich
praktyk zawodowych; 

4) stosowane skale ocen;

5) stosowane punktowe metody wyra˝ania osiàgni´ç
studenta, zgodnie z Europejskim Systemem Trans-
feru i Akumulacji Punktów (ECTS);

6) tryb i sposób informowania o uzyskanych wyni-
kach egzaminów i zaliczeƒ; 

7) warunki odbywania studiów wed∏ug indywidual-
nego planu studiów i programu nauczania;

8) zakres i warunki prowadzenia w j´zyku obcym zaj´ç
dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiej´t-
noÊci i egzaminów dyplomowych oraz przygotowy-
wania w j´zyku obcym prac dyplomowych; 

9) tryb skreÊlania z listy studentów, w tym sposób
stwierdzania niepodj´cia studiów, sposób i tryb

stwierdzania braku post´pów w nauce oraz form´
sk∏adania rezygnacji ze studiów;

10) warunki przyznawania studentom urlopów od za-
j´ç oraz usprawiedliwiania krótkotrwa∏ej nieobec-
noÊci na zaj´ciach, w tym czas trwania urlopu krót-
koterminowego i d∏ugoterminowego;

11) zasady i tryb podejmowania przez studentów stu-
diów na wi´cej ni˝ jednym kierunku lub uczestni-
czenia w zaj´ciach z przedmiotów nieobj´tych pla-
nem studiów danego kierunku studiów, tak˝e
w ró˝nych uczelniach; 

12) warunki zmiany kierunku lub formy studiów oraz
wymagania, jakie musi spe∏niç student, aby prze-
nieÊç si´ z jednolitych studiów magisterskich na
studia drugiego stopnia;

13) warunki przeprowadzania egzaminu komisyjnego,
w tym sk∏ad komisji przeprowadzajàcej egzamin
komisyjny oraz formy tego egzaminu, z uwzgl´d-
nieniem udzia∏u w egzaminie obserwatora wska-
zanego przez studenta;

14) zasady udzielania warunkowego zezwolenia na
podj´cie studiów w roku lub semestrze nast´p-
nym;

15) warunki wznawiania studiów;

16) warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowe-
go i sk∏adania tego egzaminu oraz sposób oblicza-
nia ostatecznego wyniku studiów;

17) warunki ukoƒczenia studiów.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 paêdziernika 1991 r. w sprawie za-
sad, jakim powinny odpowiadaç postanowienia regu-
laminu studiów uczelni paƒstwowych niespe∏niajà-
cych wymagaƒ okreÊlonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 98, poz. 432).

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

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
M. Seweryƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 8 czerwca 2006 r.

w sprawie warunków, jakim muszà odpowiadaç postanowienia regulaminu studiów w uczelniach
niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy

— Prawo o szkolnictwie wy˝szym

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em

administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
(Dz. U. Nr 76, poz. 540).


