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Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) - WYCIĄG 

 

Art. 73 [Prowadzenie zajęć, wykłady]  

1. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni posiadających kompetencje 

i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompe-

tencje i doświadczenie. 

2. W ramach programu studiów o profilu: 

1)  praktycznym - co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy; 

2)  ogólnoakademickim - co najmniej 75% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich za-

trudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

3. Wykłady w uczelni są otwarte, jeżeli jej statut nie stanowi inaczej. 

 

Art. 74 [Dokumentacja przebiegu studiów]  

1. Uczelnia dokumentuje przebieg studiów. 

2. Dokumentację przebiegu studiów stanowią: 

1)  album studentów; 

2)  teczki akt osobowych studentów; 

3)  księga dyplomów. 

3. Dokumentacja przebiegu studiów może być prowadzona w postaci elektronicznej. 

4. Uczelnia wydaje studentowi legitymację studencką. 

5. Uczelnia może wydać studentowi indeks. 

 

Art. 75 [Regulamin studiów]  

1. Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów. 

2. Regulamin studiów jest uchwalany co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

3. Regulamin studiów wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia 

regulaminu senat i samorząd studencki nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie 

na mocy ponownej uchwały senatu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów jego statutowego składu. 

4. Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego. 

5. Do zmiany regulaminu studiów stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-4. 

 

Art. 76 [Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu, praca dyplomowa]  

1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest: 

1)  uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano co najmniej:  

 a)  180 punktów ECTS - w przypadku studiów pierwszego stopnia,  

 b)  90 punktów ECTS - w przypadku studiów drugiego stopnia,  

 c)  300 punktów ECTS - w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 9 albo 10 semestrów,  

 d)  360 punktów ECTS - w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów;  
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2)  złożenie egzaminu dyplomowego; 

3)  pozytywna ocena pracy dyplomowej - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magister-

skich, a w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile przewiduje to program studiów. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego 

albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze 

studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. W przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich praca dyplomowa jest przygotowy-

wana pod kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień doktora. 

4. Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzysta-

niem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1. 

5. Recenzje pracy dyplomowej są jawne. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku pracy dyplomowej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie 

chronioną. 

7. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku studiów na kierunkach lekar-

skim, lekarsko-dentystycznym i weterynaria - data złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, 

a w przypadku studiów na kierunkach farmacja i fizjoterapia - data zaliczenia ostatniej wymaganej programem 

studiów praktyki. 

 

Art. 77 [Dyplom ukończenia studiów, stwierdzenie nieważności dyplomu]  

1. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający 

wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy: 

1)  licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie - w 

przypadku studiów pierwszego stopnia; 

2)  magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie - 

w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. 

2. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z 

suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta - ich odpis w języku obcym. 

3. Wzór dyplomu zatwierdza senat. 

4. W przypadku zaistnienia przyczyn: 

1)  wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie nadania tytułu zawodowego - organem właściwym do 

wznowienia postępowania jest rektor; 

2)  stwierdzenia nieważności dyplomu - organem właściwym do stwierdzenia nieważności jest rektor. 

5. W przypadku gdy w pracy dyplomowej stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o 

ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia nau-

kowego, rektor, w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza nieważność dyplomu. 

 

Art. 78 [Uwierzytelnienie dokumentów]  

1. Dokumenty wydawane w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczone do obrotu prawnego z 

zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego. 
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2. Uwierzytelnienie polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i funkcji osoby podpisującej dokument lub 

tożsamości pieczęci urzędowej uczelni, którą jest opatrzony ten dokument. 

3. Dyrektor NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej) uwierzytelnia: 

1)  dyplomy ukończenia studiów oraz suplementy do dyplomów; 

2)  odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 1, w tym odpisy w języku obcym; 

3)  duplikaty dokumentów, o których mowa w pkt 1; 

4)  zaświadczenia o ukończeniu studiów. 

4. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 3 uwierzytelnia uczelnia, która je wydała, a w przypadku konieczności 

spełnienia wymagań określonych przez inne państwo lub w innych uzasadnionych przypadkach - dyrektor NAWA 

(Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). 

5. Za uwierzytelnienie pobiera się opłatę. 

 

Art. 82 [Obowiązek zapewnienia studentom możliwości kontynuowania studiów w przypadku zaprzestania 

prowadzenia studiów] W przypadku zaprzestania prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

uczelnia zapewnia studentom możliwość kontynuowania studiów na tym samym poziomie i profilu oraz takim 

samym albo innym kierunku studiów związanym z dyscypliną, do której był przyporządkowany dotychczas pro-

wadzony kierunek. 

 

Rozdział 3. Prawa i obowiązki studentów. 

Art. 83 [Złożenie ślubowania] Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą zło-

żenia ślubowania. 

 

Art. 84 [Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta]  

1. Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. 

2. Szkolenia prowadzi samorząd studencki we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwanym dalej „PSRP”, który zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich przygotowanie do prowadzenia 

szkoleń oraz podejmuje działania promocyjne dotyczące praw i obowiązków studenta. 

 

Art. 85 [Katalog uprawnień studenta]  

1. Student ma prawo do: 

1)  przenoszenia i uznawania punktów ECTS, 

2)  odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów, 

3)  usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystą-

pienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów, 

4)  zmiany kierunku studiów, 

5)  przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne, 

6)  przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora, 

7)  powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce  

- na zasadach określonych w regulaminie studiów.  
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2. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na: 

1)  odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich 

ukończenia - w przypadku studiów stacjonarnych; 

2)  urlop, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. Student będący rodzicem składa wniosek o urlop, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w okresie 1 roku od dnia uro-

dzenia dziecka. 

4. Urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dla: 

1)  studentki w ciąży udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka, 

2)  studenta będącego rodzicem udziela się na okres do 1 roku  

- z tym że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.  

 

Art. 86 [Stypendia i inne świadczenia]  

1. Student może ubiegać się o: 

1)  stypendium socjalne; 

2)  stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

3)  zapomogę; 

4)  stypendium rektora; 

5)  stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego; 

6)  stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą 

państwową ani samorządową osobą prawną. 

2. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz odmowa jego przyznania następują w drodze 

decyzji administracyjnej. 

3. Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, są przyznawane przez komisję 

stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną. Większość członków komisji stanowią studenci. Decyzję podpi-

suje przewodniczący komisji albo upoważniony przez niego wiceprzewodniczący komisji. 

4. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji sty-

pendialnej niezgodną z przepisami prawa. 

 

Art. 87 [Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne]  

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie 

studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, która nie może być: 

1)  mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1508); 

2)  większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.
17) 

). 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wyso-

kości. 
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Art. 88 [Ustalanie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypen-

dium socjalne]  

1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej usta-

laniu: 

1)  uwzględnia się dochody osiągane przez:  

 a)  studenta,  

 b)  małżonka studenta,  

 c)  rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,  

 d)  będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. 

roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełno-

sprawne bez względu na wiek;  

2)  nie uwzględnia się:  

 a)  świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1,  

 b)  stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:  

 -  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

 -  niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Eu-

ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  

 -  umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzyna-

rodowych programów stypendialnych,  

 c)  świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,  

 d)  stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 

1552 i 1629).  

2. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub 

faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz 

będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli 

spełnia jeden z następujących warunków: 

1)  ukończył 26. rok życia; 

2)  pozostaje w związku małżeńskim; 

3)  ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d; 

4)  osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej; 

5)  posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w 

roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy 

lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych. 

3. Student, o którym mowa w ust. 2, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z 

żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 
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4. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium so-

cjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium 

socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. 

5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium 

socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium 

socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny 

studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

 

Art. 89 [Warunki uzyskania stypendium dla osób niepełnosprawnych] Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076). 

 

Art. 90 [Warunki uzyskania zapomogi] Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej 

sytuacji życiowej. 

 

Art. 91 [Stypendium rektora]  

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub 

artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, 

który jest: 

1)  laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których 

mowa w przepisach o systemie oświaty; 

2)  medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w 

przepisach o sporcie. 

3. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba 

studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów, o których mowa w 

ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w 

zdaniu pierwszym. 

 

Art. 92 [Warunki i okres wypłacania stypendiów]  

1. Stypendia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, są przyznawane na semestr lub na rok akademicki i wy-

płacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr - przez okres do 5 miesięcy. 

2. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. 

3. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 4, dla studenta nie może być wyższa 

niż 38% wynagrodzenia profesora. 

 

Art. 93 [Świadczenia dla studenta kształcącego się równocześnie na kilku kierunkach studiów]  
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1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa 

w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1: 

1)  przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, 

jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; 

2)  nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:  

 a)  magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,  

 b)  licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.  

3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 

4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student 

może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, 

jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

 

Art. 94 [Wygaśnięcie decyzji o przyznaniu świadczenia]  

1. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo otrzymujący takie świad-

czenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na 

podstawie art. 93 ust. 2 i 3. 

2. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w 

którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 93 ust. 

2 pkt 2 i ust. 3, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo 

upłynął okres, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 i ust. 4. 

 

Art. 95 [Regulamin świadczeń dla studentów]  

1. Regulamin świadczeń dla studentów określa: 

1)  wysokość świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4, lub sposób jej ustalania; 

2)  szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4, oraz zakwate-

rowania i wyżywienia, o których mowa w art. 104, oraz sposób wypłacania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 

1 pkt 1-4; 

3)  sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta; 

4)  tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej. 

2. Regulamin świadczeń dla studentów ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim. W nowo utwo-

rzonej uczelni regulamin ustala na okres roku rektor. 

 

Art. 96 [Warunki przyznania stypendium przez jednostkę samorządu terytorialnego]  

1. Stypendium może być przyznane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa: 

1)  rodzaj stypendium; 

2)  kryteria i sposób przyznawania stypendium; 

3)  maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać się student; 
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4)  warunki wypłacania stypendium. 

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może również określić warunki zwrotu stypendium i od-

stąpienia od żądania jego zwrotu. 

 

Art. 97 [Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie]  

1. Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie może być przyznane studentowi przez osobę fizyczną lub osobę 

prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. 

2. Na wniosek osoby przyznającej stypendium, o której mowa w ust. 1, minister zatwierdza zasady jego przyzna-

wania. 

 

Art. 98 [Kredyt studencki, instytucja kredytująca]  

1. Student, który nie ukończył 30. roku życia oraz którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie określonej na podstawie ust. 4, może otrzymać 

kredyt studencki. Wysokość dochodu ustala się zgodnie z art. 88. 

2. Kredyt studencki jest udzielany przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, zwane dalej „in-

stytucją kredytującą”, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, umowę określa-

jącą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. 

3. Kredyt studencki nie jest kredytem w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 993 i 1075). 

4. Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie 

osoby ubiegającej się o kredyt studencki uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego w danym roku akade-

mickim. 

 

Art. 99 [Jednorazowe udzielenie kredytu]  

1. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat. 

2. Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz. 

3. Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie, kredyt studencki może być wypłacany na tych studiach bez konieczności ponownego 

składania wniosku o kredyt, przy czym łączny okres otrzymywania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 6 lat. 

 

Art. 100 [Wypłaty miesięcznych transz kredytu studenckiego, zaprzestanie wypłat]  

1. Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego, z 

wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. 

2. Instytucja kredytująca zaprzestaje wypłaty miesięcznych transz kredytu studenckiego w przypadku: 

1)  skreślenia z listy studentów; 

2)  urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów; 

3)  zawieszenia w prawach studenta; 

4)  ukończenia studiów; 

5)  ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wy-
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sokość. 

3. Kredytobiorca niezwłocznie powiadamia instytucję kredytującą o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt 

1-4. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, instytucja kredytująca wypowiada umowę kredytu studenckiego i 

żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia. 

 

Art. 101 [Warunki spłaty kredytu studenckiego, raty, oprocentowanie]  

1. Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od 

ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty. 

2. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego, chyba że kredytobiorca wystąpił 

z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat. 

3. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego wynosi 1,2 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. 

4. Wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi: 

1)  0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego; 

2)  0,75 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego - w przypadku gdy kredytobiorca nie ukończył studiów 

lub upłynął okres spłaty ustalony zgodnie z ust. 2. 

5. W przypadku gdy informacje, na podstawie których udzielono kredytu studenckiego, zawieszono jego spłatę lub 

go umorzono, okazały się nieprawdziwe, kredytobiorca spłaca kredyt wraz z odsetkami nienależnie wypłaconymi ze 

środków Funduszu Kredytów Studenckich. 

6. Na wniosek kredytobiorcy wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% jego średniego miesięcznego 

dochodu. 

 

Art. 102 [Zawieszenie spłaty, warunki umorzenia]  

1. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami 

może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

2. Kredyt studencki może być umorzony: 

1)  częściowo - w przypadku:  

 a)  wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę,  

 b)  szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy;  

2)  w całości - w przypadku:  

 a)  trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań,  

 b)  braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy,  

 c)  śmierci kredytobiorcy.  

3. Kredyt studencki może być umorzony przez: 

1)  instytucję kredytującą - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. b i c; 

2)  ministra - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. a. 

 

Art. 103 [Upoważnienie ustawowe dla ministrów] Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)  sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się o kredyt studencki 

uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego, 

2)  tryb składania wniosków o kredyt studencki, 

3)  zakres informacji zawartych we wniosku o kredyt studencki oraz dokumenty dołączane do wniosku, 

4)  niezbędne elementy umowy kredytu studenckiego, 

5)  termin zawarcia umowy kredytu studenckiego, 

6)  wysokość miesięcznych transz kredytu studenckiego, 

7)  szczegółowe warunki i tryb zawieszania spłaty i umarzania kredytu studenckiego, 

8)  warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych instytucjom kredytującym od kredytów stu-

denckich  

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia przyznawania i wypłaty kredytów studenckich w sposób sprawny i ter-

minowy, należyty poziom ochrony kredytobiorcy, a także uwarunkowania socjalno-bytowe studentów i absolwen-

tów.  

 

Art. 104 [Prawo do zakwaterowania w domu studenckim i wyżywienia] Student może ubiegać się o: 

1)  zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni; 

2)  zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni. 

 

Art. 105 [Prawo do ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej] Studentowi 

przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. 

 

Art. 106 [Akcja protestacyjna, strajk]  

1. W przypadku zaistnienia w uczelni sporu zbiorowego dotyczącego istotnych spraw studentów, może w niej zostać 

przeprowadzona akcja protestacyjna lub strajk. 

2. Akcję protestacyjną lub strajk może podjąć samorząd studencki, PSRP lub stowarzyszenie o zasięgu ogólnokra-

jowym zrzeszające wyłącznie studentów. 

3. Uchwałę o akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje bezwzględną większością głosów organ samorządu stu-

denckiego, PSRP lub stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 2. O uchwale właściwy organ zawiadamia rektora nie 

później niż 3 dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej. 

4. W ramach akcji protestacyjnej są prowadzone negocjacje z rektorem. 

5. W przypadku gdy akcja protestacyjna nie doprowadziła do rozwiązania sporu, może być podjęty strajk studencki 

polegający na powstrzymywaniu się od udziału w zajęciach z możliwością pozostania w uczelni. 

6. Udział w akcji protestacyjnej lub strajku jest dobrowolny i nie stanowi naruszenia obowiązków studenta. 

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, zapewnia taki przebieg akcji protestacyjnej lub strajku, aby nie zagrażały 

zdrowiu lub życiu ludzkiemu, mieniu uczelni lub innych osób ani nie naruszały praw pracowników uczelni, a także 

studentów niebiorących w nich udziału. 

 

Art. 107 [Obowiązki studenta]  

1. Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w uczelni. 
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2. Student jest obowiązany w szczególności do: 

1)  uczestniczenia w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów; 

2)  składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych i spełniania innych wymagań przewidzianych w pro-

gramie studiów. 

 

Art. 108 [Skreślenie z listy studentów, przesłanki]  

1. Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku: 

1)  niepodjęcia studiów; 

2)  rezygnacji ze studiów; 

3)  niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 

4)  ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

2. Student może być skreślony z listy studentów w przypadku: 

1)  stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach; 

2)  stwierdzenia braku postępów w nauce; 

3)  nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie; 

4)  niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 

3. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 

Art. 109 [Zachowanie praw studenta do dnia 31 października] Osoba, która ukończyła studia pierwszego stop-

nia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do 

świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4. 

 

Rozdział 4. Samorząd studencki i organizacje studenckie. 

 

Art. 110 [Utworzenie i działalność samorządu studenckiego]  

1. Studenci w uczelni tworzą samorząd studencki. 

2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym: 

1)  przewodniczącego; 

2)  organ uchwałodawczy. 

3. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. 

4. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i 

kulturalnych. 

5. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na 

sprawy studenckie. Samorząd studencki sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych 

środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej uczelni. 

6. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający organizację i sposób działania 

samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni, a w przypadku uczelni publicznej także do 

kolegium elektorów. 

7. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem uczelni w terminie 
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30 dni od dnia jego przekazania. Pierwszy regulamin samorządu studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala 

senat. 

8. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązu-

jącego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia 

aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do 

sądu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio. 

9. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, w tym infrastrukturę i środki 

finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w ramach swojej działalności. 

 

Art. 111 [Prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich]  

1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. 

2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje rektora. 

3. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa powszechnie obo-

wiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji. Przepisy art. 110 ust. 8 zdanie 

drugie i trzecie stosuje się. 

4. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, która rażąco lub upo-

rczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statut uczelni, regulamin studiów lub regulamin tej 

organizacji. 

5. Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i działających w 

uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni. 

Podmioty te przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademic-

kim. 

 

Dział VII. Odpowiedzialność dyscyplinarna 

Rozdział 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. 

 

Art. 307 [Zakres odpowiedzialności studenta]  

1. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za 

czyn uchybiający godności studenta. 

2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i komisję dyscyplinarną. 

 

Art. 308 [Katalog kar dyscyplinarnych] Karami dyscyplinarnymi są: 

1)  upomnienie; 

2)  nagana; 

3)  nagana z ostrzeżeniem; 

4)  zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do 1 roku; 

5)  wydalenie z uczelni. 

 

Art. 309 [Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów]  



13 

 

1. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich uczelni. 

2. Rektor może powołać kilku rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów. 

3. Do rzecznika dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 277 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5. 

 

Art. 310 [Organy orzekające]  

1. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, 

powołane spośród nauczycieli akademickich i studentów uczelni, w trybie określonym w statucie. 

2. Do komisji dyscyplinarnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 278 ust. 7 oraz art. 280 pkt 1. 

 

Art. 311 [Komisja dyscyplinarna] Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu 

orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie z nauczycieli akademickich i studentów. 

 

Art. 312 [Kara upomnienia]  

1. Za przewinienie mniejszej wagi rektor może wymierzyć studentowi karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu 

studenta lub jego obrońcy. 

2. Student ukarany przez rektora karą upomnienia lub samorząd studencki może wnieść odwołanie do komisji dys-

cyplinarnej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. Komisja dyscy-

plinarna może w tym przypadku wymierzyć tylko karę upomnienia. 

3. W przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu, o którym mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1-5, rektor 

niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

4. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w 

ust. 5, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję 

dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa, rektor jednocześnie z polece-

niem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania 

orzeczenia przez komisję dyscyplinarną. 

 

Art. 313 [Postępowanie wyjaśniające]  

1. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie rektora, którego 

informuje o dokonanych ustaleniach. 

2. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów umarza postępowanie 

lub kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie. Rzecznik dyscyplinarny może również złożyć wniosek do 

rektora o wymierzenie kary upomnienia. 

3. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wymaga zatwierdzenia przez rektora. W przypadku 

odmowy zatwierdzenia postanowienia rektor może polecić innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw stu-

dentów wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Postanowienie tego rzecznika o umorzeniu postępowania wyja-

śniającego jest ostateczne. 
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Art. 314 [Postępowanie dyscyplinarne]  

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw 

studentów. 

2. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wy-

kroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

3. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 6 miesięcy od dnia uzyskania przez rektora in-

formacji o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary lub po upływie 3 lat od dnia jego popełnienia. 

4. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, postępowanie może być wszczęte do upływu okresu przedawnienia 

karalności tego przestępstwa. 

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta, któremu zarzuca 

się popełnienie czynu, o którym mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1-5. 

6. Do wznowienia postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 296 ust. 1. Wznowienie nie 

może nastąpić z przyczyny wymienionej w art. 296 ust. 1 pkt 1, jeżeli była ona przedmiotem rozpoznania przez sąd, 

o którym mowa w art. 318. 

7. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą wnieść osoba ukarana lub rzecznik dyscyplinarny do 

spraw studentów w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie. 

 

Art. 315 [Strony postępowania wyjaśniającego, wyznaczenie obrońcy]  

1. Do stron postępowania wyjaśniającego stosuje się odpowiednio przepisy art. 286. 

2. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wnosi o orzeczenie kary, o której mowa w art. 308 

pkt 5, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu 

spośród nauczycieli akademickich lub studentów uczelni. 

 

Art. 316 [Zasada jawności rozprawy]  

1. Do stron postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 292. 

2. Rozprawa przed komisją dyscyplinarną jest jawna. 

3. Komisja dyscyplinarna wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli jawność mogłaby naruszać dobre 

obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub osób trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje 

ogłoszenia orzeczenia. 

4. Rektor lub komisja dyscyplinarna może zawiesić studenta w prawach studenta w przypadku uporczywego nie-

usprawiedliwionego niestawiania się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w postępowaniu 

wyjaśniającym lub na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo prawidłowego zawiadomienia. 

 

Art. 317 [Odwołanie od orzeczenia komisji]  

1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej stronom przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wnosi się do odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 

 

Art. 318 [Skarga do sądu administracyjnego] Od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej 

służy skarga do sądu administracyjnego. 
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Art. 319 [Zatarcie kary dyscyplinarnej]  

1. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu. 

2. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż 

po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu. 

 

Art. 320 [Odpowiednie stosowanie przepisów KPK] Do postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscypli-

narnego wobec studentów w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem art. 82. 

 

Art. 321 [Upoważnienie ustawowe dla ministra] Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego 

w sprawach studentów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, mając na uwadze ko-

nieczność zapewnienia rzetelności, obiektywności, przejrzystości i sprawności prowadzenia postępowań. 

 

Dział XI. Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów. 

 

Art. 359 [Stypendium ministra dla zdolnych studentów]  

1. Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub arty-

stycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. 

2. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora. 

3. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. 

                                                           

 


