
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 września 2014 r.

Poz. 1300

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób,  
które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% 

liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na 
studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na po-
przedni rok akademicki, zwanego dalej „zwiększeniem liczby studentów”;

2) termin składania wniosków o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby studentów, zwanych dalej „wnioskami”;

3) zakres danych zawartych we wnioskach.

§ 2. Rektor uczelni publicznej składa wniosek do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo właściwego 
ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, zwanego dalej „ministrem nadzorującym”, w terminie do dnia 28 lutego roku akademickiego poprzedzającego 
rok akademicki, którego wniosek dotyczy.

§ 3. 1. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) wskazanie podstawowych jednostek organizacyjnych i kierunków studiów, na których planuje się zwiększenie liczby 
studentów;

3) określenie planowanego zwiększenia liczby studentów – w ujęciu procentowym i liczbowym, ze wskazaniem liczby 
studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki i z określeniem liczby miejsc dla studentów, 
dla których poszczególne kierunki studiów, na których planuje się zwiększenie liczby studentów, będą kolejnymi kie-
runkami studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;

4) informacje o strukturze kształcenia oraz o planowanych zmianach w strukturze kształcenia uwzględniające zmianę 
liczby i nazw dotychczas prowadzonych kierunków studiów;

5) informacje o zapewnieniu udziału studentów w badaniach naukowych – w przypadku kierunków studiów o profilu 
ogólnoakademickim;

6) dane dotyczące liczby miejsc przewidzianych dla studentów biorących udział w obowiązkowych praktykach zawodo-
wych – w przypadku kierunków studiów o profilu praktycznym.

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 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 
1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198.
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2. Uzasadnienie wniosku zawiera:

1) określenie wpływu zwiększenia liczby studentów na:

a) warunki kształcenia, w tym aktualną i planowaną liczebność grup zajęciowych (wykładowych lub ćwiczeniowych), 
przy uwzględnieniu możliwości uczelni publicznej i konieczności zapewnienia wysokiej jakości kształcenia,

b) spełnianie wymagań w zakresie minimum kadrowego,

c) wykorzystanie infrastruktury uczelni publicznej;

2) wskazanie podjętych i planowanych działań na rzecz restrukturyzacji uczelni publicznej, z uwzględnieniem zmian 
w zakresie funkcjonowania kierunków studiów wynikających ze zwiększenia liczby studentów;

3) informacje o wnioskach wynikających z wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

4) wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów, jeżeli jest prowadzony w uczelni publicznej.

§ 4. Wnioski składa się w formie dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 262).

§ 5. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania określone w rozporządzeniu. W przypad-
ku gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, uczelnię publiczną wzywa się do uzupełnienia braków 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że ich nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie spowodu-
je pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 6. 1. Minister nadzorujący, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku rektora uczelni publicznej, występuje do 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o uzgodnienie zwiększenia liczby studentów, przekazując swoje sta-
nowisko w tej sprawie.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym 
mowa w ust. 1, uzgadnia z ministrem nadzorującym stanowisko dotyczące zwiększenia liczby studentów.

§ 7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego albo minister nadzorujący podejmuje decyzję dotyczącą zwięk-
szenia liczby studentów w terminie do dnia 31 maja roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego wniosek 
dotyczy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 
2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim (Dz. U. Nr 191, poz. 1137), któ-
re traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 56 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198).
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