
AKTY PRAWNE KRAJOWE 

 

Ustawy 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_01/0481ab293a9c59bd15f2663582f5

dd46.pdf 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_09/5ec8cbd77a5a6a91a97d45d481b9

5222.pdf 

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_08/9ff44be5b568fc260661fc60ead58

630.pdf 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz niektórych innych ustaw 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_11/7afac344684783d80578b24c044a

bc81.pdf 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_03/4ee4d7fcec1a100d8ee3e690fb4cd

09d.pdf 

Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst ujednolicony) 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_03/528d644a5ff9bfe8572320553d887

d61.pdf 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_03/4e3eb545292a2c8db1579fed5844

bb4f.pdf 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst ujednolicony) 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_01/d5fe3f386002e2db920f676a0d08c

9ac.pdf 
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Akty prawne wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Rozporządzenie MNiSW w spr. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego (Dz.U. Nr 253 Poz. 1520 z dn. 02.11.2011 r.) 

Rozporządzenie MNiSW w spr. warunków oceny programowej i oceny 

instytucjonalnej (Dz.U. Nr 207 Poz. 1232 z dn. 29.09.2011 r.) 

Rozporządzenie MNiSW w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U. Nr 253 

Poz. 1521 z dn. 4.11.2011 r.) 

Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 

kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. Nr 243 Poz. 1445 z dn.05.10.2011 r.) 

Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku (Dz.U. z 2012 r. Poz. 983 z dn. 

23.09.2012 r.) 

Rozporządzenie MNiSW 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 (Dz.U. Nr 246 Poz. 1470 

z dn. 02.11.2011 r.) 

Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć 

zaliczonych przez studenta (Dz.U. Nr 201 Poz. 1187 z dn. 14.09.2011 r.) 

Rozporządzenie MNiSW w spr. tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 

studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia 

studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do 

dyplomu (Dz.U. Nr 196 Poz. 1167 z dn. 01.09.2011 r.) 

Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów 

doktoranckich (Dz.U. Nr 225 Poz. 1351 z dn. 5.10.2011 r.) 

Rozporządzenie MNiSW w spr. kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach 

i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196 Poz. 1169 z dn. 1.09.2011 r.) 

Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na 

studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. 2013 Poz. 841 

z dn. 1.07.2013 r.) 

 

 


