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Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wy˝szego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie do-
kumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224,
poz. 1634) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) potwierdzenie odbioru legitymacji studenc-
kiej i indeksu, je˝eli regulamin studiów prze-
widuje dokumentowanie przebiegu studiów
w indeksie, a tak˝e ich duplikatów;”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) indeks, którego wzór jest okreÊlony w za∏àczni-
ku nr 1 do rozporzàdzenia, je˝eli regulamin
studiów przewiduje dokumentowanie przebie-
gu studiów w indeksie;”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Je˝eli regulamin studiów przewiduje do-
kumentowanie przebiegu studiów w in-
deksie, indeks stanowi w∏asnoÊç studenta.
Wydanie indeksu i legitymacji odnotowu-
je si´ w rejestrze wydanych indeksów i le-
gitymacji, w którym wpisuje si´: imi´
(imiona) i nazwisko studenta, któremu wy-
dano indeks i legitymacj´, numer albumu
oraz dat´ wydania dokumentów. Rejestr
mo˝e byç prowadzony w formie elektro-
nicznej.

2. W przypadku studiowania na wi´cej ni˝
jednym kierunku lub kontynuowania stu-
diów na studiach drugiego stopnia stu-
dent otrzymuje odr´bny indeks, je˝eli re-
gulamin studiów przewiduje dokumento-
wanie przebiegu studiów w indeksie.
W przypadku studiowania na wi´cej ni˝
jednej specjalnoÊci student mo˝e otrzy-
maç odr´bny indeks, je˝eli regulamin stu-
diów przewiduje dokumentowanie prze-
biegu studiów w indeksie.”;

4) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przebieg studiów jest dokumentowany w:

1) protoko∏ach zaliczenia przedmiotu lub
protoko∏ach zaliczenia przedmiotu spo-
rzàdzanych w postaci wydruków danych
elektronicznych zawierajàcych:

a) nazw´ przedmiotu, którego dotyczy za-
liczenie lub egzamin,

b) imiona i nazwiska studentów,

c) numery albumów,

d) oceny,

e) dat´ i podpis osoby zaliczajàcej lub
przeprowadzajàcej egzamin;

2) kartach okresowych osiàgni´ç studenta
lub kartach okresowych osiàgni´ç stu-
denta sporzàdzanych w postaci wydru-
ków danych z systemów teleinformatycz-
nych uczelni zawierajàcych:

a) imi´ (imiona) i nazwisko studenta,

b) numer albumu,

c) imi´ i nazwisko oraz tytu∏ naukowy,
stopieƒ naukowy lub tytu∏ zawodowy
prowadzàcego zaj´cia (zaliczajàcego
lub przeprowadzajàcego egzamin),

d) nazwy przedmiotów, które student za-
liczy∏ w okresie zaliczeniowym,

e) okreÊlenie formy zaliczenia,

f) uzyskane oceny,

g) liczb´ punktów, zgodnie z Europejskim
Systemem Transferu i Akumulacji
Punktów (ECTS),

h) dat´ i podpis kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej uczelni doko-
nujàcego wpisu na kolejny rok (se-
mestr) studiów;

3) indeksie, je˝eli regulamin studiów prze-
widuje dokumentowanie przebiegu stu-
diów w indeksie.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W kartach okresowych osiàgni´ç studenta
zamieszcza si´ dodatkowo, oprócz danych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, daty i pod-
pisy osób egzaminujàcych i zaliczajàcych
poszczególne przedmioty.”,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 13 maja 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em

administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝sze-
go (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68,
poz. 584.



Dziennik Ustaw Nr 81 — 6499 — Poz. 679

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do dokumentacji przebiegu studiów zalicza
si´ prac´ dyplomowà, z zastrze˝eniem § 2
ust. 1 pkt 8. Prac´ dyplomowà sk∏ada si´
w formie papierowej oraz w formie elektro-
nicznej na informatycznym noÊniku danych.
Prac´ dyplomowà przechowuje si´ w archi-
wum uczelni.”;

5) w § 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) indeksie, je˝eli regulamin studiów przewiduje
dokumentowanie przebiegu studiów w indek-
sie;”.

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

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: B. Kudrycka


