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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadaç uczelnia, aby utworzyç i prowadziç kierunek studiów, oraz
nazw kierunków studiów.

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65,
poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43,
poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5,
poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96,
poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121,  poz. 770 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i
Nr 162, poz. 1115 i 1118 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Uczelnia mo˝e utworzyç i prowadziç kierunek
studiów magisterskich, je˝eli odpowiada nast´pujà-
cym warunkom:

1) spe∏nia wymagania dotyczàce minimum kadrowe-
go nauczycieli akademickich zatrudnionych
w uczelni oraz wymagania dotyczàce proporcji licz-
by nauczycieli akademickich posiadajàcych tytu∏
naukowy profesora lub stopieƒ naukowy doktora
habilitowanego do liczby studentów na danym kie-
runku studiów,
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2) prowadzi badania naukowe w dyscyplinach odpo-
wiadajàcych danemu kierunkowi studiów,

3) posiada baz´ materialnà, w tym lokalowà i labora-
toryjnà oraz odpowiednio  wyposa˝onà bibliotek´,
umo˝liwiajàcà prowadzenie badaƒ naukowych
i zaj´ç dydaktycznych.

2. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kierunku
studiów magisterskich w uczelni niespe∏niajàcej wy-
magaƒ okreÊlonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym, zwanej da-
lej „ustawà”, jest ponadto uzyskanie pozytywnej oce-
ny kszta∏cenia prowadzonego na danym kierunku na
poziomie studiów zawodowych. Oceny tej nie dokonu-
je si´ przy tworzeniu kierunku lekarskiego oraz kierun-
ków: farmacja, prawo, psychologia, stomatologia i we-
terynaria, w zakresie których prowadzi si´ wy∏àcznie
studia magisterskie.

3. Minimum kadrowe, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, stanowi:

1) dla kierunków studiów wymienionych w za∏àczniku
do rozporzàdzenia w poz. 1—16 i 18—74 — zatrud-
nienie co najmniej 8 nauczycieli akademickich po-
siadajàcych tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ
naukowy doktora habilitowanego, reprezentujà-
cych specjalnoÊci wchodzàce w zakres danego kie-
runku studiów, w tym co najmniej 5 reprezentujà-
cych specjalnoÊci, w których uzyskiwane sà dyplo-
my na tym kierunku, z zastrze˝eniem § 5,

2) dla kierunku studiów wymienionego w za∏àczniku
do rozporzàdzenia w poz. 17 — zatrudnienie co naj-
mniej 8 nauczycieli akademickich posiadajàcych
tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy dok-
tora habilitowanego, reprezentujàcych specjalno-
Êci wchodzàce w zakres tego kierunku studiów,
w tym co najmniej 2 specjalizujàcych si´ w zakre-
sie ka˝dego j´zyka obcego, który jest przedmiotem
studiów,

3) dla kierunków studiów wymienionych w za∏àczniku
do rozporzàdzenia w poz. 75, 76, 78—83, 85—91
i 93—95 — zatrudnienie w pe∏nym wymiarze czasu
pracy co najmniej 5 nauczycieli akademickich, a dla
kierunków wymienionych w poz. 77, 84 i 92 — za-
trudnienie w pe∏nym wymiarze czasu pracy co naj-
mniej 3 nauczycieli akademickich, posiadajàcych
tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy dok-
tora habilitowanego albo kwalifikacje II stopnia,
w tym co najmniej jednej osoby z tytu∏em nauko-
wym profesora, reprezentujàcych dyscyplin´ arty-
stycznà zwiàzanà z zakresem programu danego
kierunku studiów,

4) dla kierunków studiów wymienionych w za∏àczniku
do rozporzàdzenia w poz. 96—102 — zatrudnienie
co najmniej 5 nauczycieli akademickich posiadajà-
cych tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy
doktora habilitowanego, reprezentujàcych specjal-
noÊci wchodzàce w zakres danego kierunku stu-
diów, w tym co najmniej 3 reprezentujàcych spe-
cjalnoÊci, w których uzyskiwane sà dyplomy na
tym kierunku.

§ 2. 1. Do minimum kadrowego, o którym mowa
w § 1 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, wliczani sà: w uczelniach paƒ-
stwowych nauczyciele akademiccy zatrudnieni na pod-
stawie mianowania, a w uczelniach niepaƒstwowych
nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pe∏nym wymia-
rze czasu pracy, dla których uczelnia ta stanowi podsta-
wowe miejsce pracy, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W uczelniach paƒstwowych do minimum kadro-
wego okreÊlonego w § 1 ust. 3 mogà byç równie˝ wli-
czani, tylko w jednej uczelni paƒstwowej i nie d∏u˝ej ni˝
do koƒca roku akademickiego, w którym ukoƒczyli 70
lat ˝ycia, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na pod-
stawie umowy o prac´ po nabyciu uprawnieƒ emery-
talnych.

§ 3. 1. Uczelnia mo˝e utworzyç i prowadziç kierunek
studiów wy˝szych zawodowych, je˝eli spe∏nia mini-
mum kadrowe, które stanowi:

1) w przypadku kierunków studiów wymienionych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia w poz. 1—16 
i 18—74 — zatrudnienie w pe∏nym wymiarze czasu
pracy co najmniej 4 nauczycieli akademickich po-
siadajàcych tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ
naukowy doktora habilitowanego oraz 6 nauczy-
cieli akademickich posiadajàcych stopieƒ naukowy
doktora i udokumentowany dorobek praktyczny,
reprezentujàcych  specjalnoÊci, w których  uzyski-
wane sà dyplomy na tym kierunku studiów, z za-
strze˝eniem § 5,

2) w przypadku kierunku studiów wymienionego
w za∏àczniku do rozporzàdzenia w poz. 17 — za-
trudnienie w pe∏nym wymiarze czasu pracy co naj-
mniej 4 nauczycieli akademickich posiadajàcych
tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy dok-
tora habilitowanego oraz 6 nauczycieli akademic-
kich posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora,
w tym co najmniej jednego nauczyciela akademic-
kiego posiadajàcego tytu∏ naukowy  profesora lub
stopieƒ naukowy doktora habilitowanego i co naj-
mniej 2 nauczycieli akademickich posiadajàcych
stopieƒ naukowy doktora, specjalizujàcych si´
w zakresie ka˝dego j´zyka obcego, który jest przed-
miotem studiów,

3) w przypadku kierunków wymienionych w za∏àczni-
ku do rozporzàdzenia w poz. 75, 76, 78—91 oraz
93—95 — zatrudnienie w pe∏nym wymiarze czasu
pracy co najmniej 3 nauczycieli akademickich, a dla
kierunków wymienionych w poz. 77 i 92 — zatrud-
nienie co najmniej 2 nauczycieli akademickich po-
siadajàcych tytu∏ naukowy  profesora lub stopieƒ
naukowy doktora habilitowanego albo kwalifikacje
II stopnia, w tym co najmniej jednej osoby posia-
dajàcej tytu∏ naukowy profesora, reprezentujàcych
dyscyplin´ artystycznà zwiàzanà z zakresem pro-
gramu danego kierunku studiów,

4) w przypadku kierunków studiów wymienionych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia w poz. 96—102 —
zatrudnienie w pe∏nym wymiarze czasu pracy co
najmniej 2 nauczycieli akademickich posiadajà-
cych tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy
doktora habilitowanego oraz 3 nauczycieli akade-
mickich posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora
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i udokumentowany dorobek praktyczny, reprezen-
tujàcych  specjalnoÊci, w których uzyskiwane sà
dyplomy na tym kierunku studiów.

2. Je˝eli uczelnia prowadzi na danym kierunku stu-
dia magisterskie i zawodowe, do minimum kadrowe-
go, o którym mowa w ust. 1, mogà byç  równie˝ wlicza-
ni nauczyciele akademiccy okreÊleni w § 1 ust. 3.

§ 4. 1. Je˝eli dany kierunek studiów prowadzony
jest przez wi´cej ni˝ jednà jednostk´ organizacyjnà
uczelni, warunki, o których mowa w § 1—3, muszà byç
spe∏nione odr´bnie przez ka˝dà jednostk´.

2. Osoby, o których  mowa w § 1 ust. 3 i § 3, mogà
byç wliczone do minimum kadrowego nie wi´cej ni˝
w dwóch uczelniach, z zastrze˝eniem § 2.

§ 5. 1. Do minimum kadrowego, o którym mowa
w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz w § 3 ust. 1 pkt 1:

1) na kierunkach: nawigacja oraz mechanika i budowa
maszyn, prowadzonych w wy˝szych szko∏ach mor-
skich, wlicza si´ równie˝ nauczycieli akademickich
zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego i posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora
oraz najwy˝szy stopieƒ morski kapitana ˝eglugi
wielkiej lub starszego mechanika okr´towego,

2) na kierunku architektura i urbanistyka wlicza si´
równie˝ nauczycieli akademickich zatrudnionych
na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w trybie
art. 81 ustawy.

2. Do minimum kadrowego, o którym mowa w § 1
ust. 3 i § 3, mogà byç wliczeni nie wi´cej ni˝ dwaj,
a w przypadku  studiów wy˝szych zawodowych — nie
wi´cej ni˝ jeden cudzoziemiec, posiadajàcy co naj-
mniej stopieƒ naukowy doktora w zakresie specjalno-
Êci wchodzàcej w sk∏ad danego kierunku, o ile zostanà
oni zatrudnieni w jednostce prowadzàcej kierunek stu-
diów, w pe∏nym wymiarze czasu pracy na okres co naj-
mniej dwóch lat.

§ 6. Stosunek liczby zatrudnionych nauczycieli aka-
demickich posiadajàcych tytu∏ naukowy profesora lub

stopieƒ  naukowy doktora habilitowanego do liczby
studentów na danym kierunku studiów nie mo˝e byç
mniejszy ni˝:

1) 1:20 — dla kierunków studiów artystycznych,

2) 1 :180 — dla kierunków studiów ekonomicznych,

3) 1 :120 — dla kierunków studiów humanistycznych
i spo∏ecznych, z tym ˝e dla kierunku studiów filolo-
gia — 1:50,

4) 1:60 — dla kierunków studiów matematyczno-fi-
zyczno-chemicznych i przyrodniczych,

5) 1:40 — dla kierunków studiów medycznych,

6) 1:180 — dla kierunków studiów prawnych,

7) 1:70 — dla kierunków studiów rolniczych, leÊnych
i weterynaryjnych,

8) 1:90 — dla kierunków studiów technicznych,

9) 1:80 — dla kierunków studiów wychowania fizycz-
nego.

§ 7.  Nazwy kierunków studiów okreÊla  za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

§ 8. Uczelnie, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia utworzy∏y i prowadzà kierunki studiów,
a nie spe∏niajà warunków okreÊlonych w § 1 ust. 3
pkt 2, § 3 ust. 1 pkt 2 i § 6, dostosujà si´ do warunków
okreÊlonych w rozporzàdzeniu nie póêniej ni˝ do dnia
1 paêdziernika 2004 r.

§ 9. Do wniosków o utworzenie kierunku studiów,
z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia, skierowanych do zaopiniowania przez Rad´ G∏ów-
nà Szkolnictwa Wy˝szego i nierozpatrzonych przez nià
przed tym dniem, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca
2001 r. (poz. 736)

NAZWY KIERUNKÓW STUDIÓW

1) Administracja

2) Analityka medyczna

3) Architektura i urbanistyka

4) Architektura krajobrazu

5) Astronomia

6) Automatyka i robotyka

7) Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-tech-
niczna

8) Biologia

9) Biotechnologia

10) Budownictwo
11) Chemia
12) Dziennikarstwo i komunikacja spo∏eczna
13) Ekonomia
14) Elektronika i telekomunikacja
15) Elektrotechnika
16) Farmacja
17) Filologia
18) Filologia polska
19) Filozofia
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20) Finanse i bankowoÊç

21) Fizyka

22) Fizyka techniczna

23) Geodezja i kartografia

24) Geografia

25) Geologia

26) Gospodarka przestrzenna

27) Górnictwo i geologia

28) Historia

29) Informatyka

30) Informatyka i ekonometria

31) In˝ynieria chemiczna i procesowa

32) In˝ynieria materia∏owa

33) In˝ynieria Êrodowiska

34) Kierunek lekarski

35) LeÊnictwo

36) Matematyka

37) Mechanika i budowa maszyn

38) Metalurgia

39) Stosunki mi´dzynarodowe

40) Nauki o rodzinie

41) Nawigacja

42) Oceanografia

43) Oceanotechnika

44) Ochrona Êrodowiska

45) Ogrodnictwo

46) Pedagogika

47) Pedagogika specjalna

48) Piel´gniarstwo

49) Po∏o˝nictwo

50) Politologia

51) Prawo

52) Prawo kanoniczne

53) Psychologia

54) Fizjoterapia

55) Rolnictwo

56) Rybactwo

57) Socjologia

58) Stomatologia

59) Technika rolnicza i leÊna

60) Technologia chemiczna

61) Technologia drewna

62) Technologia ˝ywnoÊci i ˝ywienie cz∏owieka

63) Teologia

64) Towaroznawstwo

65) Transport

66) Turystyka i rekreacja

67) Weterynaria

68) W∏ókiennictwo

69) Wychowanie fizyczne

70) Wychowanie techniczne

71) Zarzàdzanie i in˝ynieria produkcji

72) Zarzàdzanie i marketing

73) Zdrowie publiczne

74) Zootechnika

74) Aktorstwo

76) Architektura wn´trz

77) Dyrygentura

78) Grafika

79) Instrumentalistyka

80) Jazz i muzyka estradowa

81) Kompozycja i teoria muzyki

82) Konserwacja i restauracja dzie∏ sztuki

83) Malarstwo

84) Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

85) Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fo-
tografia

86) Re˝yseria

87) Re˝yseria dêwi´ku

88) Rzeêba

89) Scenografia

90) Taniec

91) Wiedza o teatrze

92) Wokalistyka

93) Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

94) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

95) Wzornictwo

96) Archeologia

97) Etnologia

98) Historia sztuki

99) Kulturoznawstwo

100) Muzykologia

101) Ochrona dóbr kultury

102) Papiernictwo i poligrafia


