
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 lutego 2021 r. 

Poz. 312 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
1) 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela 

Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształce-

nia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 oraz z 2020 r. poz. 726 i 2160) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) po § 1a dodaje się § 1aa w brzmieniu: 

„§ 1aa. W roku akademickim 2020/2021 zajęcia lub grupy zajęć na studiach przygotowujących do wykonywa-

nia zawodu, o którym mowa w § 1, oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu, 

o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w wymiarze umożliwiającym uzyskanie do 100% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć lub grup zajęć od-

powiednio w programie studiów lub programie studiów podyplomowych dla danego roku studiów lub studiów pody-

plomowych.”; 

2) po § 1b dodaje się § 1c w brzmieniu: 

„§ 1c. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć lub grupy zajęć prowadzonych w roku akademickim 

2020/2021 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, jaka 

może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonej w: 

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w ust. 3.7 – w przypadku studiów i studiów podyplomowych, 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela; 

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I w ust. 3.4 – w przypadku studiów przygotowujących do wykony-

wania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej); 

3) załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w ust. 3.4 – w przypadku studiów i studiów podyplomowych, 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczy-

ciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 

                                                           
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej − szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 roz-

porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji 

i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335). 
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