DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 maja 2020 r.
Poz. 853

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA NAUK I I SZK O LNICTWA WYŻSZEGO 1)
z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,
374 i 695) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U.
poz. 1861, z 2019 r. poz. 787 i 1498 oraz z 2020 r. poz. 420) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 12:
a)

w ust. 1 w pkt 5 skreśla się wyrazy „ , z tym że przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się w siedzibie uczelni lub w jej filii”,

b) uchyla się ust. 3;
2)

w § 15:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W przypadku gdy akt ślubowania jest sporządzany w postaci elektronicznej, podpis studenta może być
zastąpiony potwierdzeniem złożenia ślubowania dokonanym po uwierzytelnieniu tego studenta w systemie
teleinformatycznym, zgodnie z zasadami działania w uczelni systemu służącego do prowadzenia dokumentacji
przebiegu studiów w postaci elektronicznej.
2b. Jeżeli w uczelni jest prowadzona baza pisemnych prac dyplomowych, zapewniająca ich przechowywanie
co najmniej przez okres, o którym mowa w ust. 4, w teczce akt osobowych studenta zamiast pracy dyplomowej
może być przechowywana informacja o przechowywaniu pracy dyplomowej w tej bazie zawierająca dane umożliwiające jej skuteczne wyszukanie.”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. W przypadku prowadzenia teczki akt osobowych studenta w postaci papierowej, w celu włączenia do
niej dokumentu, który został sporządzony w postaci elektronicznej, sporządza się wydruk tego dokumentu, który
opatruje się datą jego sporządzenia oraz podpisem pracownika uczelni, chyba że dokument został sporządzony
w systemie teleinformatycznym, który zapewnia uwierzytelnienie pracownika uczelni, zgodnie z zasadami
działania w uczelni systemu służącego do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej,
albo sporządzenie uwierzytelnionego wydruku.”;
3)

w § 18 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Protokół egzaminu dyplomowego przeprowadzanego zgodnie z art. 76a ust. 1 ustawy jest sporządzany na
podstawie nagrania zawierającego zarejestrowany przebieg egzaminu.

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).

Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 853

3. W przypadku gdy protokół egzaminu dyplomowego jest sporządzany w postaci elektronicznej, podpisy osób,
o których mowa w ust. 1, mogą być zastąpione uwierzytelnieniem tych osób w systemie teleinformatycznym, zgodnie
z zasadami działania w uczelni systemu służącego do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej.”;
4)

tytuł rozdziału 11 otrzymuje brzmienie: „Przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy”;

5)

uchyla się § 45a.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: W. Murdzek

