
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. 

Poz. 158 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) 

z dnia 26 stycznia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych 
kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów 

kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich 

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 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 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu 

ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich 

(Dz. U. poz. 179 oraz z 2013 r. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Wskaźnik kosztochłonności dla stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w zakresie jednej 

dziedziny nauki lub sztuki, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1852), jest ustalany w wysokości wskaźnika kosztochłonności określonego dla tej dziedziny w wykazie, 

o którym mowa w § 3 ust. 2. 

2. Jeżeli stacjonarne studia doktoranckie są prowadzone w zakresie więcej niż jednej dziedziny nauki lub sztu-

ki, minister ustala wskaźnik kosztochłonności dla tych studiów z uwzględnieniem procentowego udziału, w jakim 

program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki, przy czym suma udziałów musi być równa 

100%. 

3. Do ustalenia wskaźnika kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich, o którym mowa w ust. 2, 

stosuje się średnią ważoną udziałów poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki, w zakresie których są prowadzone 

studia doktoranckie. Ustalona średnia jest zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku.”; 

2) w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Nowe wskaźniki kosztochłonności, o których mowa w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 3, w danym roku są ustalane nie później 

niż do dnia 15 lutego, odrębnie dla prowadzonych przez uczelnie:”; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. W celu ustalenia wskaźnika kosztochłonności, o którym mowa w § 5 pkt 1, rektor uczelni, w skład któ-

rej wchodzi podstawowa jednostka organizacyjna rozpoczynająca kształcenie na kierunku studiów stacjonarnych 

                                                           
1) 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).  
2) 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 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198. 
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pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, przedkłada ministrowi informację obej-

mującą w szczególności: 

1) nazwę uruchamianego kierunku studiów; 

2) dziedzinę lub dziedziny nauki lub sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku stu-

diów, ze wskazaniem procentowego udziału, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin 

nauki lub sztuki, przy czym suma udziałów musi być równa 100%. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, rektor przedkłada ministrowi w terminie określonym w art. 11a 

ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”. 

3. Do studiów prowadzonych przez jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne stosuje się przepisy 

ust. 1 i 2.”; 

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu ustalenia wskaźnika kosztochłonności, o którym mowa w § 5 pkt 2, rektor uczelni, w skład której 

wchodzi jednostka organizacyjna uczelni rozpoczynająca kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich, pro-

wadzonych w zakresie więcej niż jednej dziedziny nauki lub sztuki, przedkłada ministrowi informację obejmującą 

w szczególności: 

1) nazwę uruchamianych studiów doktoranckich; 

2) dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie których są prowadzone studia doktoranckie, ze wskazaniem procento-

wego udziału, w jakim program tych studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki, przy 

czym suma udziałów musi być równa 100%.”. 

§ 2. Do ustalenia wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, w przypadku których informacje niezbędne do ich ustalenia 

przedłożono ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do dnia 31 grudnia 2014 r., stosuje się przepisy 

rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

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

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska 

 

 




