
„Nowelizacja ustawy po studencku” 

Nowelizacja, nowelizacja, nowelizacja wszyscy słyszymy ten slogan juŜ od co najmniej 
roku. Zacznie obowiązywać juŜ od października 2011 roku, ale co tak naprawdę oznacza ona 
dla nas studentów? 

Zmian wynikających z nowelizacji ustawy nie moŜna streścić w kilku słowach – 
od roku akademickiego 2011/2012 modyfikacji ulegnie cały system kształcenia czy system 
pomocy materialnej. O zmianach w ustawie moŜna by równieŜ pisać wiele, dlatego poniŜej 
znajdziecie tylko kilka najistotniejszych informacji, przygotowanych specjalnie dla Was przez 
Forum Uczelni Technicznych.  

Nowelizacja ustawy oznacza dla nas wiele nowości – jednak nie wszystkie z nich 
zaczną obowiązywać od razu: 

Od 1 października 2011 roku wejdą w Ŝycie przepisy dotyczące: 

Upodmiotowienia studenta. Wprowadzony zostaje  obowiązek podpisywania umów 
cywilno-prawnych pomiędzy studentem a uczelnią. Od października 2011 roku kaŜdy z nas, 
równieŜ student studiów stacjonarnych, będzie zobowiązany zawrzeć z uczelnią kontrakt, 
który będzie określał dokładne warunki przebiegu studiów, a takŜe moŜliwe odpłatności 
za studia lub dodatkowe usługi edukacyjne. 

Rozległe zmiany obejmą równieŜ system pomocy materialnej. Zlikwidowane zostaje 
stypendium za wyniki w nauce oraz za wyniki w sporcie, a w ich miejsce wprowadzone 
stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ponadto stypendia będzie moŜna uzyskać nie 
tylko za wysokie wyniki w nauce, ale równieŜ za wybitne osiągnięcia naukowe, czy 
artystyczne. Poszerzenie dostępu do stypendiów, wiązać się będzie równieŜ z ograniczeniem 
liczby studentów, którzy będą mogli je otrzymać. O stypendium rektora dla najlepszych 
studentów będzie mogło ubiegać się jedynie 10% studentów kaŜdego kierunku studiów 
prowadzonego na uczelni. Ponadto studenci, którzy otrzymują stypendium rektora, mają 
prawo do podjęcia nieodpłatnie studiów stacjonarnych na drugim kierunku. 

Likwidacji ulegną równieŜ stypendium mieszkaniowe i na wyŜywienie, 
ale nie martwcie się – brak tych dwóch stypendiów nie będzie oznaczał mniejszego wsparcia. 
Studenci znajdujący się w bardzo złej sytuacji materialnej będą mogli ubiegać 
się o stypendium socjalne o zwiększonej wysokości. 

Wszystkie świadczenia socjalne (zarówno stypendia socjalne, zapomogi, stypendium 
rektora), od 1 października przyznawane są tylko na jednym kierunku studiów wskazanym 
przez studenta. W celu weryfikacji powyŜszych postanowień ustawy do 1 stycznia wszyscy 
studenci studiów stacjonarnych, będą zobowiązani złoŜyć w dziekanatach swoich uczelni 
oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niŜ jednym kierunku. 



W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia jesteśmy 
zobowiązani uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, a studiów drugiego stopnia – 
co najmniej 120 punktów ECTS. Aktywni studenci, którzy będą chcieli rozwijać 
się i realizować dodatkowe przedmioty, mogą to robić, nie przekraczając jednak limitu 30 
punktów ECTS. Za kaŜdy dodatkowy przedmiot poza limitem będziemy musieli zapłacić na 
zasadach określonych w podpisanej przez nas wcześniej z uczelnią umowie cywilno-prawnej. 

Limit 30 punktów ECTS przysługuje nam na kaŜdy stopień studiów oddzielnie.   

Włączenie praktyki do okresu trwania studiów. Studenci rozpoczynający studia 
w roku akademickim 2011/2012 nie będą juŜ musieli zaliczać praktyk w wakacje. Od teraz 
uczelnia będzie musiała zapewnić czas w ciągu semestru na ich zrealizowanie. 

Najzdolniejsi absolwenci studiów licencjackich i inŜynierskich oraz studenci, którzy 
ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich (łącznie  nie więcej niŜ 100 osób), 
będą mieli moŜliwość wzięcia udziału w konkursie  realizowanym w ramach programu 
ministra „Diamentowy Grant”  i dzięki niemu otrzymać dodatkowe środki na badania 
naukowe. 

Zachowania praw studenta przy przejściu ze studiów pierwszego stopnia na studia 
drugiego stopnia. Student, który ukończył studia pierwszego stopnia zachowuje prawa 
studenta do dnia 31 października roku, w którym uzyskał dyplom. 

Ponadto juŜ od najbliŜszego roku akademickiego, na dyplomach ukończenia studiów 
absolwenci nie ujrzą Godła Polski. W miejsce dyplomów państwowych pojawią się dyplomy 
uczelniane, których wzór określi uczelnia. 

WaŜnym aspektem uwzględnionym równieŜ w nowelizacji jest problem barier, które 
napotykają absolwenci w dostępie do rynku pracy tuŜ po ukończeniu studiów. Ci z Was, 
którzy napotkają takie trudności, będą mogli skorzystać z pomocy Rzecznika Praw 
Absolwenta. 

Od 1 stycznia 2012 roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące: 

Pakietu świadczeń gwarantowanych. Wprowadzenie tzw. pakietu świadczeń 
gwarantowanych jest dobrą informacją dla wszystkich studentów. Uczelnia nie będzie mogła 
pobierać opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin 
poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk 
zawodowych, złoŜenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu. 

Wydział uczelni, który prowadzi badania naukowe na najwyŜszym poziomie w określonej 
dziedzinie nauki, a takŜe prowadzi studia doktoranckie o najwyŜszej jakości, moŜe uzyskać 
status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW ). Dla nas studentów wiąŜe 
się to z moŜliwością uzyskania dodatkowych, specjalnych stypendiów naukowych, 
jeśli wydział na którym studiujemy posiada status KNOW. 



Od 1 października 2012 roku zaczną równieŜ obowiązywać najistotniejsze przepisy 
wynikające z nowelizacji ustawy. Zmianie ulegnie cały system kształcenia w szkolnictwie 
wyŜszym. Wprowadzone zostają Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy Ŝszego – 
jest to system słuŜący do opisu i określenia kwalifikacji, które zdobywamy w trakcie toku 
studiów. Oznacza to zmianę podejścia do kształcenia – nie będzie juŜ waŜne jakiego 
przedmiotu i przez ile godzin się uczymy. Istotą stają się nabyte przez nas umiejętności 
i kwalifikacje, które będziemy posiadać po zrealizowaniu danego przedmiotu.  

Podstawowymi terminami, które opisują wprowadzony system są: 

b) kwalifikacje – efekty kształcenia nabyte podczas toku studiów, poświadczone 
dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną 
instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia; 

c) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się; 

d) punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 
punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego 
do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. Punkty ECTS przyznaje się w systemie zero-
jedynkowym. Po zrealizowaniu danego przedmiotu i uzyskaniu zaliczenia w akademickiej 
skali ocen student otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS. 

Równolegle wprowadzona zostaje odpłatność za drugi kierunek studiów. Uczelnia 
będzie miała prawo pobierać opłaty od studentów, którzy studiują na studiach stacjonarnych 
na drugim lub kolejnym kierunku studiów. Oczywiście istnieje grupa studentów, która będzie 
zwolniona z płatności. Są to studenci którzy otrzymują stypendium rektora za wyniki w nauce 
na swoim pierwszym kierunku. Niemniej kaŜdy student ma prawo podjąć studia na drugim 
kierunku. Jeśli po pierwszym roku będzie w grupie osób uprawnionych do otrzymywania 
stypendium rektora, zostanie zwolniony z opłat. Jeśli jednak nie znajdzie się w tej grupie, 
będzie zobowiązany zapłacić (zgodnie z podpisaną umową cywilno-prawną) za odbyte 
w poprzednim roku akademickim zajęcia.  

Od 1 października 2012 roku w Ŝycie wejdą zmiany w przyznawaniu stypendium 
ministra. Zlikwidowane zostaje stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce oraz 
sportowe, na rzecz wprowadzenie jednego stypendium za wybitne osiągnięcia. O takie 
stypendium będzie mógł ubiegać się kaŜdy z nas, kto posiada wybitne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne czy sportowe. 

Podstawą funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego jest znajomość swoich praw 
i obowiązków. Studenci szczególnie zainteresowani znajomością swoich uprawnień będą 
mogli skorzystać ze specjalnego skierowanego do nich szkolenia z zakresu praw 
i obowiązków studenta. Szkolenia będzie miał obowiązek przeprowadzić samorząd 
studencki Waszej uczelni. 



To główne zmiany, jakie czekają nas juŜ w najbliŜszym czasie. W tym miejscu naleŜy 
dodać jednak jeszcze kilka wyjaśnień: 

Studenci przyjęci na studia do roku akademickiego 2011/2012 włącznie będą studiować 
według dotychczasowych planów studiów i według „starego” systemu kształcenia. Studenci 
będą studiować zgodnie z systemem Krajowych Ram Kwalifikacji dopiero po przejściu 
na kolejny stopień studiów, jeśli nastąpi ono po rozpoczęciu roku akademickiego 2012/2013. 

Studenci poddający się rekrutacji na drugi bądź kolejny kierunek studiów w roku 
akademickim akademicki 2011/2012 (tylko Ci studenci) (zarówno w rekrutacji letniej lub 
zimowej) są uprawnieni do nieodpłatnego podjęcia studiów. 

Studenci, którzy podejmą studia na drugim bądź kolejnym kierunku studiów i uzyskają 
uprawnienie do nieodpłatnego studiowania (poprzez uzyskanie nagrody rektora 
dla najlepszych studentów), zachowują to prawo do końca studiów. Przy przejściu na kolejny 
stopień prawo to zostaje utracone i musi zostać ponownie nabyte. 

Mamy nadzieję, Ŝe udzieliliśmy Wam odpowiedzi na najbardziej nurtujące zagadnienia. 
W razie jakichkolwiek pytań zgłaszajcie się do swoich samorządów uczelnianych. 
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