
Projekt z dnia 30 maja 2017 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T WA  W Y Ż S Z E G O
1)

 

z dnia …………………. 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów 

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 

2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk klinicznych związanych 

z określoną specjalnością w zakresie nauk medycznych są prowadzone przez nauczycieli 

akademickich posiadających dorobek naukowy, prawo wykonywania zawodu lekarza 

oraz specjalizację lekarską odpowiadającą nauczanym efektom kształcenia przy 

współudziale osób posiadających dorobek naukowy lub doświadczenie kliniczne 

właściwe dla nauczanych efektów kształcenia.”; 

2) w § 12 w ust. 2 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w przypadku studiów pierwszego stopnia – stanowi co najmniej jeden samodzielny 

nauczyciel akademicki oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich 

posiadających stopnień naukowy doktora, reprezentujących specjalności z zakresu 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz posiadających doświadczenie zawodowe 

zdobyte poza uczelnią,”. 

§ 2. 1. W okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 1 października 2018 r. 

w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, która w dniu wejścia w życie 

                                                 

1)
 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169 i 2260 

oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858 i 859. 
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rozporządzenia, prowadzi kształcenie na kierunku studiów pielęgniarstwo lub położnictwo 

pierwszego stopnia, minimum kadrowe dla tego kierunku studiów może stanowić: 

1) co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki oraz 

2) co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, 

dla których uczelnia, w skład której wchodzi podstawowa jednostka organizacyjna jest 

podstawowym miejscem pracy. 

2. Do minimum kadrowego, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać zaliczone osoby, 

o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, również w przypadku gdy uczelnia nie jest ich podstawowym miejscem pracy. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO 

  

                  Za zgodność pod względem prawnym, 

                          legislacyjnym i redakcyjnym 

                                  Bogusława Sztorc 

                                 Zastępca Dyrektora 

                   Departamentu Legislacyjno-Prawnego 

   /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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UZASADNIENIE 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 

2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nowelizowanym”, przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie wymagań 

dotyczących: 

1) kwalifikacji posiadanych przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na 

kierunku lekarskim z zakresu nauk klinicznych związanych z określoną specjalnością 

w zakresie nauk medycznych; 

2) liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego na kierunkach 

studiów pielęgniarstwo i położnictwo pierwszego stopnia. 

Ad 1. Zgodnie z obecnym brzmieniem § 5 ust. 3 rozporządzenia nowelizowanego 

zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk klinicznych związanych z określoną 

specjalnością w zakresie nauk medycznych są prowadzone przez nauczycieli akademickich 

posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza oraz odpowiednią specjalizację. Przyjęte 

w roku 2016 rozwiązanie uwzględniało wytyczne dla kierunku lekarskiego zawarte 

w załączniku (D) do raportu nr 4/2016 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. 

„Rekomendacje w sprawie odbiurokratyzowania procesu kształcenia i oceny jego jakości”.  

Podjęcie prac nad zmianą tej regulacji wynika z faktu, że w trakcie prac nad 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa ujawniła się potrzeba zapewnienia 

możliwości prowadzenia zajęć na kierunku lekarskim także osobom nieposiadającym prawa 

wykonywania zawodu lekarza, lecz legitymującym się dorobkiem naukowym w nauczanym 

obszarze lub doświadczeniem klinicznym właściwym dla nauczanych efektów kształcenia, 

w szczególności: rehabilitantom, diagnostom laboratoryjnym i psychologom klinicznym. 

Należy nadmienić, że rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 

poz. 631, z późn. zm.) taką możliwość obecnie przewidują.  

Regulacja zaproponowana w niniejszym projekcie ma zatem na celu uspójnienie obu 

powołanych rozporządzeń w zakresie dotyczącym wymagań stawianych osobom 
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prowadzącym zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk klinicznych związanych 

z określoną specjalnością w zakresie nauk medycznych. 

Ad 2. Zgodnie z obecnym brzmieniem § 12 ust. 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia 

nowelizowanego minimum kadrowe na kierunkach studiów pielęgniarstwo i położnictwo 

pierwszego stopnia stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz 

co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, 

reprezentujących specjalności z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 

posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Jednocześnie należy 

zaznaczyć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, 

lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, studia na kierunkach 

pielęgniarstwo i położnictwo mają profil praktyczny. Powyższe, w kontekście regulacji § 9 

ust. 2 w zw. z § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nowelizowanego, pociąga za sobą konieczność 

dostosowania minimum kadrowego, w terminie do dnia 1 października 2018 r., przez 

zapewnienie odpowiedniej liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy.  

O dokonanie zmiany przedmiotowej regulacji wnioskowali przedstawiciele środowiska 

akademickiego wskazując, że wymagane minimum kadrowe na tych kierunkach studiów jest 

trudne do osiągnięcia i utrzymania, a także niezasadnie wyższe niż dla pozostałych 

kierunków studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Realizacja przedmiotowego 

obowiązku może spowodować w wielu uczelniach zawodowych poważne trudności 

organizacyjne, skutkujące możliwością zawieszenia posiadanych uprawnień do prowadzenia 

tych studiów w przypadku niespełnienia omawianych wymagań. Powyższe na tle rosnącego 

zapotrzebowania na absolwentów kierunków studiów pielęgniarstwo i położnictwo, przy 

jednoczesnym dużym zainteresowaniu kandydatów tymi kierunkami studiów, uzasadnia 

potrzebę optymalizacji wymagań stawianych uczelniom. Rozwiązanie to będzie sprzyjało 

stabilizacji kształcenia. 

Proponowana zmiana zakłada zrównanie minimum kadrowego na kierunkach studiów 

pielęgniarstwo i położnictwo z minimum dla studiów pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym określonym w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia nowelizowanego dla 

większości kierunków studiów. Przewiduje się, że minimum kadrowe będą stanowili:  

1) co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki oraz  
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2) co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopnień naukowy doktora, 

reprezentujących specjalności z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 

posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.  

Stosownie do regulacji przewidzianej w § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

nowelizowanego uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach studiów pielęgniarstwo oraz 

położnictwo pierwszego stopnia powinny spełnić zmienione wymagania dotyczące minimum 

kadrowego w zakresie warunku zatrudnienia ich w uczelni jako podstawowym miejscu pracy 

od dnia 1 października 2018 r.   

Projektowane rozporządzenie przewiduje także regulację przejściową analogiczną do 

przewidzianej w § 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia nowelizowanego, a odnoszącej się do 

kierunków studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Zgodnie z § 2 projektu 

rozporządzenia w roku akademickim 2017/2018 podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 

prowadząca w dniu wejścia w życie rozporządzenia kształcenie na kierunku studiów 

pielęgniarstwo lub położnictwo pierwszego stopnia będzie mogła wykazać niższe niż 

dotychczas minimum kadrowe pod warunkiem, że co najmniej pięciu nauczycieli 

akademickich posiadających stopień naukowy doktora, dla których uczelnia, w skład której 

wchodzi ta jednostka będzie podstawowym miejscem pracy (nie zaktualizuje się jeszcze 

obowiązek zatrudnienia w uczelni jako podstawowym miejscu pracy samodzielnego 

nauczyciela akademickiego). Do ww. minimum kadrowego uczelnie będą mogły zaliczać 

także osoby, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tj. osoby posiadające tytuł zawodowy magistra i znaczne 

doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem 

studiów), również w przypadku gdy uczelnia nie jest ich podstawowym miejscem pracy. 

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 

2017 r., tj. wraz z nowym rokiem akademickim.  

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków 

przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji 

publicznej.  

Projektowane rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców.  



– 6 – 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 


