Zasady studiowania bez wnoszenia opłat
na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
zwanej dalej UPSW
I.

Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania
bez wnoszenia opłat.
Wykaz limitów punktów ECTS do wykorzystania
bez wnoszenia opłat na studiach stacjonarnych zgodnie z art. 164a oraz 170a UPSW
Liczba

Poziom studiów
pierwszego stopnia
drugiego stopnia
jednolite magisterskie

semestrów
6
7
3
4
10
12

Limit punktów ECTS
do wykorzystania bez wnoszenia opłat
Podstawowy
Dodatkowy
180
30
210
30
90
30
120
30
300
30
360
30

1.

Podstawowy limit punktów ECTS

1.1

Zgodnie z przepisami art. 170a ust. 1 UPSW:

1)

student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, który rozpoczął studia w roku
akademickim 2011/2012 albo w latach następnych, ma prawo bez wnoszenia
opłat do korzystania z zajęć, za które (zgodnie z art. 164a) może uzyskać na studiach:
- pierwszego stopnia co najmniej 180 punktów ECTS,
- drugiego stopnia - co najmniej 90 punktów ECTS,
- jednolitych magisterskich - co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów
pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich.

2.

Dodatkowy limit punktów ECTS

2.1. Zgodnie z przepisami art. 170a ust. 2 UPSW: (….)
poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a UPSW, student studiów stacjonarnych, który rozpoczął studia w uczelni publicznej w roku akademickim 2011/2012
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albo w latach następnych, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na
określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30
punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów
międzyobszarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 UPSW1 - nie więcej niż 90 punktów
ECTS.
II.

Prawo do podjęcia studiów na drugim kierunku studiów bez wnoszenia opłat

1.

Zgodnie art. 99 ust. 1a pkt. 1-3 UPSW opłat za studia na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych nie pobiera się od:

1)

studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia
do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego,
studentów, o których mowa w art. 170a ust. 3 i 4 (którzy w poprzednim roku akademickim spełnili kryteria otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów- znaleźli się w liczbie 10% najlepszych studentów danego kierunku studiów), studiujących drugi kierunek studiów na studiach stacjonarnych bez wnoszenia opłat,
studentów studiujących na kierunkach, o których mowa w art. 170b ust. 1 (kierunki studiów związane z dyscyplinami artystycznymi);

2)

3)

a także zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zamianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654): (…)
4)

studentów, przyjętych na studia na ten kierunek przed wejściem w życie nowelizacji lub w roku akademickim 2011/2012.

2.

Na podstawie art. 170a ust. 3-9 UPSW: (…)

3)

student2 lub absolwent3 pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni
publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w
uczelni publicznej bez wnoszenia opłat;
do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studiów, o których mowa w pkt. 3, ma prawo student, który w poprzednim roku studiów spełnił
kryteria, o których mowa w art. 181 ust. 1 (spełnił kryteria niezbędne do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów), z uwzględnieniem art.
174 ust. 4 (znalazł się w liczbie 10% najlepszych studentów danego kierunku studiów);

4)

1
art. 8 ust. 2 UPSW : Uczelnia, która ma co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może organizować indywidualne studia międzyobszarowe, obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, prowadzonym w danej uczelni przez podstawową
jednostkę organizacyjną, mającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy związanym z tym kierunkiem.

2

student, który podjął w uczelni publicznej studia stacjonarne pierwszego albo drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych (bez względu na ukończone przed dniem 1 października 2011 r. studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat) i dla którego są to pierwsze studia stacjonarne w
uczelni publicznej bez wnoszenia opłat na określonym poziomie kształcenia, na które otrzymał do wykorzystania liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 164a ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym. – źródło oświadczenie o którym mowa w pkt. III

3

absolwent studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, które były jego pierwszym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych, i który podjął studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat po dniu
30 września 2012 r.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny

5)

6)

7)
8)

9)

3.

student, który na pierwszym roku studiów, o których mowa w pkt. 3, nie spełnił
kryteriów, o których mowa w art. 181 ust. 1, obowiązany jest wnieść opłaty za
pierwszy rok studiów, zgodnie z umową (zawartą między uczelnią a studentem w
formie pisemnej) i na zasadach określonych przez senat Uczelni;
student, o którym mowa w pkt. 3 i 4, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać po raz drugi limit punktów ECTS, o których mowa w art. 164a (pkt. I niniejszych zasad);
uprawnienie, o którym mowa w pkt.3, jest jednorazowe;
decyzje dotyczące prawa studenta do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat podejmuje rektor, na wniosek studenta zaopiniowany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
kandydat na studia stacjonarne w uczelni publicznej jest obowiązany do złożenia
oświadczenia, o którym mowa w III pkt. niniejszych zasad.
Zgodnie art. 99 ust. 1b UPSW w przypadku podjęcia studiów równocześnie na kilku kierunkach studiów stacjonarnych uczelni publicznej pobiera się opłaty za drugi wskazany przez studenta kierunek studiów, jeżeli nie posiada uprawnień do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, o których mowa w art. 170a ust. 3 i 4 oraz za
każdy kolejny kierunek studiów.

III. Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania
studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.
1.

Zgodnie art. 170a ust. 9 i 10 UPSW kandydat i student studiów stacjonarnych w
uczelni publicznej jest obowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, zgodnie z wzorem
określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w drodze
rozporządzenia. Wzór takiego oświadczenia został określony w rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania
studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.
Oświadczenie stanowi podstawę weryfikacji, czy kandydat lub student ma uprawnienie do podjęcia lub kontynuowania studiów bez wnoszenia opłaty za zajęcia
dydaktyczne.

2.

3.

Oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat składają studenci, którzy
rozpoczęli studia stacjonarne pierwszego albo drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych (bez względu na podjęte lub ukończone przed dniem 1 października
2011 r. studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat). Student składa oświadczenie na każdym kierunku i poziomie studiów stacjonarnych
rozpoczętych w roku akademickim 2011/12 lub w latach następnych.
Oświadczenie składa się z czterech części.

3.1. Pierwsza część oświadczenia:
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„1)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie
w uczelni publicznej .......................................................................
na kierunku: ............................................................................................................
są studiami, na które otrzymałem(-łam) do wykorzystania liczbę punktów ECTS,
o których mowa w art. 164 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym, uprawniających mnie do studiowania bez wnoszenia opłat.”
Punkt 1 wypełniają studenci, którzy:
a) którzy podjęli w uczelni publicznej studia stacjonarne pierwszego albo drugiego
stopnia albo jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2011/2012 lub w
latach następnych (bez względu na ukończone przed dniem 1 października 2011
r. studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat) i dla których są to
pierwsze studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat na określonym poziomie kształcenia, na które otrzymali do wykorzystania liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 164a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o
szkolnictwie wyższym;
b) rozpoczęli pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012
i podejmą studia na drugim bądź kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w
roku akademickim 2012/2013 (decyzja o przyjęciu podjęta do 30 września 2012
roku). Studia te także – ze względu na okres przejściowy wprowadzania przepisów o studiach nieodpłatnych – uzyskują status studiów na pierwszym kierunku,
na którym nie obowiązuje odpłatność. Studenci składają osobne oświadczenia dla
wszystkich studiów, które podjęli w roku akademickim 2012/2013.

3.2. Druga część oświadczenia:
„2)

W trakcie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia/
drugiego stopnia/ jednolitych studiach magisterskich w uczelni publicznej/
uczelniach
publicznych:
..........................................................................................
(pełna
nazwa
uczelni)
.........................................................................................................................................
na
kierunku/kierunkach:...........................................................................................
w latach.................. wykorzystałem(-łam) bez wnoszenia opłat łącznie .................
punktów ECTS; „
Punkt 2 wypełniają studenci, którzy:
kontynuują bez wnoszenia opłat studia stacjonarne w uczelni publicznej na określonym poziomie kształcenia, rozpoczęte w roku akademickim 2011/2012 lub w
latach następnych, które odbywają w ramach liczby punktów ECTS, o których mowa w art. 164a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.— Prawo o szkolnictwie wyższym. W
przypadku gdy limit punktów był wykorzystywany przez studenta na określonym
poziomie kształcenia w więcej niż jednej uczelni lub na więcej niż jednym kierunku, należy wskazać je wszystkie (student powinien wskazać uczelnie, kierunki i
liczby punktów ECTS wykorzystane w ramach studiów na tych kierunkach bez
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wnoszenia opłat. Wierszy z taką informacją będzie tyle, ile wcześniej razy student
podejmował studia na kierunku wskazanym jako kontynuowany. W przypadku
gdy limit punktów był wykorzystywany przez studenta na określonym poziomie
kształcenia w więcej niż jednej uczelni lub na więcej niż jednym kierunku, wówczas student wskaże je wszystkie oraz poda łączną liczbę wykorzystanych przez
siebie punktów ECTS).
3.3. Trzecia część oświadczenia:
„3)

Jestem studentem(-tką) pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni
publicznej:
........................................................................................................................................
na kierunku: ..............................................................................................................
które rozpocząłem (-częłam) w roku ............................, oraz chcę skorzystać z jednorazowego
uprawnienia do podjęcia studiów bez wnoszenia opłat na drugim kierunku studiów
stacjonarnych w uczelni publicznej:
.....................................................................................................................................
(pełna nazwa uczelni)
.........................................................................................................................................
(pełna nazwa kierunku studiów)”
Pkt 3 wypełniają studenci, którzy:
którzy odbywają studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, rozpoczęte
w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych, i którzy podjęli studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat po dniu 30
września 2012 r. (tym samym chcą oni skorzystać z jednorazowego uprawnienia do podjęcia studiów na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat).
Student wskazuje kierunek, którego dotyczy składane oświadczenie (czyli ten, który jest
wskazywany jako drugi) i podaje informacje o pierwszym kierunku: podaje uczelnię, kierunek i rok rozpoczęcia.

3.4. Czwarta część oświadczenia:
„3)

Jestem absolwentem(-tką) pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni
publicznej: ........................................................................................................................
na kierunku: .....................................................................................................................
które ukończyłem(-czyłam) w roku ................................. i na których uzyskałem(-łam)
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz chcę skorzystać
z jednorazowego uprawnienia do podjęcia studiów bez wnoszenia opłat na drugim
kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej:
............................................................................................................................................
(pełna nazwa uczelni)
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............................................................................................................................................
(pełna nazwa kierunku studiów)”
Punkt 4 wypełniają studenci, którzy:
są absolwentami studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
które były ich pierwszym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
bez wnoszenia opłat rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012 lub w latach
następnych i którzy podjęli studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w
uczelni publicznej bez wnoszenia opłat po dniu 30 września 2012 r.
Studenci ci będą chcieli skorzystać z jednorazowego uprawnienia do podjęcia studiów na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.
Zgodnie z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zamianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654), studenci przyjęci na studia przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, a także przyjęci na studia w roku akademickim
2011/2012 studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opat za kształcenie na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia
na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej do końca okresu
studiów przewidzianego w programie i planie studiów. Tym samym trzecią i
czwartą część oświadczenia będą wypełniać studenci, którzy w roku akademickim 2012/2013 zostaną przyjęci na studia na drugi kierunek studiów stacjonarnych uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.
IV Ogólnopolski wykaz studentów
Dane dotyczące wykorzystanych punktów ECTS uczelnia przekazuje do ogólnopolskiego wykazu studentów prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dwa razy do roku w terminach do dnia 15 listopada oraz do dnia 15 marca
każdego roku.
Więcej informacji na temat prawa do studiowania bez wnoszenia opłat można
uzyskać w:
o
o

o
o

Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym ;
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w
sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat;
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w
sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów ;
Na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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