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Na podstawie art. 164 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 
2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz.  U. 
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1. W  rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnic- 
twa Wyższego z dnia 25 września 2007  r. w sprawie 
warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dy-
daktyczne na studiach mogły być prowadzone z wyko-
rzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość 
(Dz.  U. Nr  188, poz.  1347 i  Nr  208, poz.  1506 oraz 
z 2008 r. Nr 90, poz. 551) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  zapewnić bieżącą kontrolę postępów w nauce 
studentów, weryfikację wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych, w tym również po-
przez przeprowadzenie zaliczeń i  egzaminów 
kończących zajęcia dydaktyczne z określonego 
przedmiotu w siedzibie uczelni;”;

2) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4.  Weryfikację wiedzy, umiejętności i  kompe-
tencji społecznych studentów prowadzi się 
w  sposób pozwalający na porównanie uzy-
skanych efektów kształcenia z  zakładanymi 
efektami kształcenia.

§ 5. 1.  Liczba godzin zajęć dydaktycznych na stu-
diach stacjonarnych i  niestacjonarnych, 
prowadzonych z  wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość, nie mo-
że być większa niż 60% ogólnej liczby go-
dzin zajęć dydaktycznych określonych 
w programach kształcenia dla poszczegól-
nych kierunków studiów oraz poziomów 
kształcenia.

2.  Kształcenie w  zakresie zdobywania umie-
jętności praktycznych, w tym zajęcia labo-
ratoryjne, terenowe i warsztatowe, powin-
no odbywać się w  warunkach rzeczywi-
stych, na zajęciach dydaktycznych wyma-
gających bezpośredniego udziału nauczy-
cieli akademickich i  studentów. Metody 
i  techniki kształcenia na odległość, w tym 
wirtualne laboratoria, mogą mieć w  tym 
zakresie jedynie charakter wspomagają-
cy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 2 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne
na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1)  Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego kieruje działem 
administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (Dz.  U. 
Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, 
z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 
i  Nr  127, poz.  857 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  84, 
poz.  455, Nr  112, poz.  654, Nr  174, poz.  1039 i  Nr  185, 
poz. 1092.


