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Uwagi 

Komisji ds. Kształcenia 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów  

(projekt rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2018 r.)  
 
 
1. Nie wnosimy uwag do zapisów regulujących sprawy związane z wydawaniem legitymacji 

studenckich i innych dokumentów związanych z prowadzeniem studiów. 
 

2. Zasadnicza uwaga odnosi się do projektowanej zmiany brzmienia § 39a. Jest ono 
niejasne i wywołuje trudne do zaakceptowania skutki. Niejasność wyraża się m.in. w 
sformułowaniu „1) prowadziła studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na 
kierunku w zakresie pedagogiki”. Nie istnieje kierunek studiów „w zakresie pedagogiki”, z 
drugiej zaś strony nie można prowadzić studiów inaczej niż na kierunku. Użycie 
wyrażenia „na kierunku” jest zatem zbędne.  
 

3. Projektowane regulacje, brane łącznie, prowadzą do zamknięcia – z mocy prawa – 
studiów na kierunku pedagogika, a ostatnim rokiem naboru na ten kierunek będzie 
rekrutacja na rok akademicki 2020/2021. Po tym terminie uczelnia, która będzie 
zamierzała prowadzić studia na kierunku pedagogika, będzie zobowiązana do utworzenia 
(„od podstaw”) tego kierunku. Do czasu uzyskania zgody ministra na uruchomienie 
kierunku „pedagogika” zawieszona zostanie przyszłość kilkudziesięciu prowadzonych 
dotychczas specjalności (np. doradztwo zawodowe, pedagogika zdolności, pedagogika 
mediów, andragogika, pedagogika opiekuńcza, …). Na wydziałach pedagogicznych 
uniwersytetów kształcenie zostanie ograniczone jedynie do kierunku „pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz - na niektórych - „pedagogika specjalna”. Potencjał 
naukowy i dydaktyczny większości wydziałów pedagogicznych związany jest z innymi 
subdyscyplinami pedagogiki i stworzenie sytuacji, w której wydziały te musiałyby 
ponownie ubiegać się o uprawnienia do prowadzenia kierunku „pedagogika”, nie można 
uznać za decyzję racjonalną.  

 
4. Przedstawiony stan rzeczy prowadzi do oczekiwania innego niż zaproponowane przez 

ustawodawcę ukształtowania § 39. Proponujemy następujące sformułowanie:  
§ 39.1. Uczelnia, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia prowadzi studia 
pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna lub pedagogika specjalna, albo na kierunku związanym z kształceniem 
w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej może, po poinformowaniu 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w terminie do 30 kwietnia 
2019 r., prowadzić te studia jako jednolite studia magisterskie począwszy od cyklu 
kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.  
2. Uczelnia, o której mowa w ust.1, może prowadzić kształcenie na kierunku pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna lub pedagogika specjalna na studiach: 
1) pierwszego stopnia – do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego 
przed dniem 1 października 2019 r.; 
2) drugiego stopnia – do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego 
przed dniem 1 października 2022 r. 
– i z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 
października 2019 r. – w przypadku  studiów pierwszego stopnia albo przed dniem 1 
października 2022 r. – w przypadku studiów drugiego stopnia, wygasa pozwolenie na 
utworzenie tych studiów albo traci moc uchwała senatu w sprawie utworzenia tych 
studiów. 


