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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 listopada 2015 r.
Poz. 1833

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A N AU K I I S ZK O L NI C T WA WY ŻS ZE G O 1)
z dnia 30 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Na podstawie art. 192 ust. 1 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. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji
przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do albumu wpisuje się następujące dane dotyczące studenta:
numer albumu;

2)

datę rozpoczęcia studiów;

3)

imię (imiona) i nazwisko;

4)

datę i miejsce urodzenia;

5)

numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości;

6)

imiona rodziców;

7)

informacje o dokumencie stanowiącym podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia:

w.
rc

1)

a)

nazwę szkoły lub okręgowej komisji egzaminacyjnej, numer oraz datę i miejsce wystawienia świadectwa
dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)) – w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

b) nazwę uczelni, numer oraz datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów – w przypadku studiów drugiego stopnia;
nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
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8)

1)

2)

3)

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).
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, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268 i 1767.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887
i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642,
811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640.
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9)

nazwę kierunku studiów;

10)

rok studiów, na który został przyjęty;

11)

datę i przyczynę opuszczenia uczelni.”;

w § 4 w ust. 1:
a)

w pkt 1:
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2)

–2–

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) poświadczoną przez uczelnię kopię:

– świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty – w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,”,
– uchyla się lit. e,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)
c)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)

3)

dokumenty postępowania kwalifikacyjnego stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia,
w tym decyzji o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;”,

umowę albo kopię umowy zawartej ze studentem, o której mowa w art. 160a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”;”;

w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister nadzorujący uczelnię, która wydała:
dyplom ukończenia studiów,

2)

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

3)

duplikaty dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2,

4)

zaświadczenie o ukończeniu studiów

w.
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1)

– legalizuje te dokumenty na wniosek złożony w urzędzie obsługującym tego ministra.”;

w § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Opłatę, o której mowa w ust. 4, wnosi się:

1)

na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra nadzorującego uczelnię, która wydała dokument –
w przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 1;

2)

na rachunek bankowy uczelni albo w miejscu wyznaczonym przez rektora – w przypadku, o którym mowa
w § 19 ust. 2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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4)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K. Ratajczak

