
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r. 

Poz. 363 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
1)

 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie art. 51a i art. 198a 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. 1. W okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych 

i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyż-

szego i nauki, zwanych dalej „uczelniami”, oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmio-

tach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie 

od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia. 

2. Uczelnie, a w przypadku kształcenia doktorantów – uczelnie i inne podmioty prowadzące to kształcenie, mogą 

prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształ-

cenia na odległość. 

3. Uczelnie mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na 

ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. 

4. Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor uczelni lub kierownik innego podmiotu 

prowadzącego kształcenie doktorantów i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury odpowiednio 

uczelni lub innego podmiotu zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział. 

§ 2. W przypadku prowadzenia kształcenia doktorantów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie tego kształcenia może odbywać się poza siedzibą 

lub filią uczelni lub innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów przy użyciu środków komunikacji elektro-

nicznej. 

§ 3. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu 

studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach 

nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni 

mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podej-

mowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów. 

                                                           
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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§ 4. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, decyzje rektorów o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy 

zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-

działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

poz. 1842, z późn. zm.
2)

) są podejmowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym 

prowadzenia działalności naukowej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
3)

 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 

2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180. 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 

2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związ-

ku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835), które traci moc z dniem wejścia w życie ni-

niejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-

zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159). 


		2021-02-26T12:06:48+0000
	Anna Tyśkiewicz-Mazur


		2021-02-26T15:51:56+0100




