PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA DO
KONTYNUOWANIA STUDIÓW BEZ WNOSZENIA OPŁAT W
KOLEJNYM ROKU STUDIÓW NA DRUGIM KIERUNKU STUDIÓW
W FORMIE STACJONARNEJ

TRYB POSTĘPOWANIA STUDENTA ORAZ JEDNOSTKI
- pojęcie drugiego kierunku studiów – studiami na drugim kierunku studiów stacjonarnych są studia
podjęte na podstawie art. 170a ust. 3 ustawy

PIERWSZY KIERUNEK STUDIÓW

Oświadczenie:
- student składając Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia
i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat stwierdza, iż
wskazany przez niego kierunek studiów stacjonarnych ma status pierwszego kierunku (dotyczy to
studiów rozpoczętych począwszy od 1.10.2011 r.)
Oświadczenie studenta w roku akademickim 2013/2014 muszą złożyć:
1. Studenci nowoprzyjęci na I r. studiów stacjonarnych w ramach rekrutacji otwartej
w punkcie 1.
2. Studenci podejmujący studia w ramach wznowienia studiów (dotyczy studiów podjętych po 1.
10.2011 r.) w punkcie 2.
3. Studenci przyjęci w trybie przeniesienia z innej uczelni (kontynuujący na UW studia podjęte
począwszy od 1.10.2011 r.) w punkcie 2.
Studenci kontynuujący w roku akademickim 2013/2014 studia podjęte w roku akademickim
2011/2012 lub 2012/2013 po zalogowaniu się na swoje konto w USOSweb zobowiązani są do:
1) sprawdzenia, czy oświadczenia przez nich złożone w poprzednim roku akademickim są poprawne,
2) jeśli oświadczenie zostało złożone błędnie student powinien pilnie skontaktować się ze swoją
sekcją studencką w jednostce w celu jego poprawienia.
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w sytuacji samodzielnego poprawiania przez jednostkę oświadczeń
błędnie złożonych (wpisywania „ręcznie” do USOS nowych oświadczeń bądź wprowadzania
modyfikacji w istniejących) dziekanat/sekretariat studencki ma obowiązek wydrukowania
wprowadzonego oświadczenia, przedłożenia go do podpisu studentowi oraz złożenia w teczce akt
osobowych studenta.
Studenci kontynuujący w roku akademickim 2013/2014 studia podjęte w roku akademickim
2011/2012 lub 2012/2013 nie mają obowiązku składania Oświadczenia.
Oświadczenie jest podstawą do potwierdzenia uprawnień studenta do kontynuowania studiów bez
wnoszenia opłat.

DRUGI KIERUNEK STUDIÓW
Oświadczenie studenta w roku akademickim 2013/2014 muszą złożyć:
Studenci, którzy podjęli studia stacjonarne w roku akademickim 2011/2012 lub 2012/2013 na więcej
niż jednym kierunku studiów stacjonarnych, a od roku 2013/2014 podejmą kolejne studia na tym
samym poziomie kształcenia
- student pierwszego kierunku składając Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia
i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat stwierdza, iż
wskazany przez niego kierunek studiów stacjonarnych ma status drugiego kierunku. Student
składając Oświadczenie wypełnia je:
• w punkcie 3, gdy podejmując swój drugi kierunek jest studentem pierwszego kierunku,
• w punkcie 4, gdy podejmując swój drugi kierunek jest absolwentem pierwszego kierunku.

PIERWSZY ROK STUDIÓW NA DRUGIM KIERUNKU
Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo
podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia
opłat (art. 170a ust. 3 ustawy) i zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia w punkcie 3
(absolwent w punkcie 4)

STUDENT ZOSTAŁ WPISANY NA DRUGI ROK STUDIÓW
1. Student, który chce kontynuować bezpłatnie studia podjęte na drugim kierunku
w formie stacjonarnej powinien w terminie do 30 października złożyć za pośrednictwem
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wniosek do rektora
o wyrażenie zgody na kontynuowanie studiów bez wnoszenia opłat na kolejnym roku studiów na
studiach
na
drugim
kierunku
w
formie
stacjonarnej
(podstawa
prawna
art. 170a ust. 8) – załącznik 1.
Należy przy tym zaznaczyć, że w opinii MNiSW w przypadku przerwania studiów podjętych
bezpłatnie na drugim kierunku studiów dochodzi do ziszczenia się warunku określonego w art.
170a ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Osoba taka nie spełniła kryteriów, o
których mowa w art. 181 ust. 1 ustawy, obowiązana jest zatem wnieść opłaty za pierwszy rok
studiów. Wysokość opłat powinna być proporcjonalna do okresu studiów kontynuowanych
do dnia złożenia rezygnacji.
2. Wniosek ten powinien zostać zaopiniowany przez kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej i przekazany do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego w celu sprawdzenia pozycji wnioskującego na liście rankingowej (czy zostały
spełnione kryteria do uzyskania stypendium rektora).
3. Student ma prawo do kontynuowania bez wnoszenia opłat studiów na drugim kierunku studiów
stacjonarnych w uczelni publicznej, jeżeli w poprzednim roku studiów na drugim kierunku
spełnił kryteria do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów ( art. 170 ust.
4 ustawy) co oznacza, że powinien osiągnąć wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym i znaleźć się w gronie 10 % najlepszych studentów tego kierunku, na którym ubiega się
o zwolnienie z opłaty.
4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w poprzednim
roku studiów uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia
rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10 % studentów
każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. (art. 181 ust.1 z uwzględnieniem art. 174 ust.
4 ustawy)

MOŻLIWE SĄ NASTĘPUJĄCE SYTUACJE:

I PRZYPADEK:
1. Student, zgodnie z art. 170a ust. 3 ustawy rozpoczyna nieodpłatnie studia na drugim kierunku.
2. Student po I r. kwalifikuje się do uzyskania stypendium rektora.

zwolnienie z opłaty za studia za drugi rok (art. 170a ust. 4 ustawy)
3. Student po II r. kwalifikuje się do uzyskania stypendium rektora.

zwolnienie z opłaty za studia za trzeci rok (art. 170a ust. 4 ustawy)

II PRZYPADEK:
1. Student, zgodnie z art. 170a ust. 3 ustawy rozpoczyna nieodpłatnie studia na drugim kierunku.
2. Student po I r. kwalifikuje się do uzyskania stypendium rektora.

zwolnienie z opłaty za studia za drugi rok (art. 170a ust. 4 ustawy)
3. Student po II r. nie kwalifikuje się do uzyskania stypendium rektora.

nie otrzymuje zwolnienia z opłaty za trzeci rok

III PRZYPADEK:
1. Student, zgodnie z art. 170a ust. 3 ustawy rozpoczyna nieodpłatnie studia na drugim kierunku.
2. Student po I r. nie kwalifikuje się do uzyskania stypendium rektora.

nie otrzymuje zwolnienia z opłaty za drugi rok i musi wnieść opłatę za pierwszy i drugi rok
3. Student po II r. kwalifikuje się do uzyskania stypendium rektora.

zwolnienie z opłaty za trzeci rok

PRZEPISY PRAWA
Student pierwszego kierunku – ma prawo do:
- zrealizowania wszystkich zajęć objętych programem studiów bez wnoszenia opłat; student studiów
stacjonarnych zgodnie z art. 170a ust. 1 i 2 w związku z art.164a ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć za które może uzyskać
liczbę punktów ECTS:
1) na studiach pierwszego stopnia co najmniej 180 punktów ECTS (na Uniwersytecie Warszawskim –
180 pkt ECTS)
2) na studiach drugiego stopnia co najmniej 90 punktów ECTS (na Uniwersytecie Warszawskim – 120
pkt ECTS)
3) na studiach jednolitych magisterskich co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów 5letnich
4) na studiach jednolitych magisterskich co najmniej 360 punktów ECTS w systemie studiów 6letnich
art. 170a ust. 3 ustawy
Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo
podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.
art. 170a ust. 4 ustawy
Do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studiów, ma prawo student, który w
poprzednim roku studiów spełnił kryteria, o których mowa w art. 181 ust. 1 (uzyskał w poprzednim
roku akademickim: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki
sportowe
we
współzawodnictwie
międzynarodowym
lub
krajowym,)
z uwzględnieniem art. 174 ust. 4., czyli znalazł się w gronie 10% liczby studentów każdego kierunku
studiów prowadzonego w uczelni.
art. 186 ust. 1 ustawy
Zgodnie z przywołanym zapisem ustawy szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla
najlepszych studentów ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu
studenckiego.
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala Rektor
w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego (art. 186 ust. 1 ustawy)
Na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stypendium rektora dla najlepszych
studentów może otrzymywać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i uzyskał w
poprzednim roku akademickim:
1) wysoką średnią ocen lub
2) osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
3)wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

PYTANIA SKIEROWANE DO MNiSW
1. Czy informacja do punktu 1 Wzoru Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i
kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, stanowiącego
załącznik do Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 września 2011 r. oznacza, że każdemu studentowi
przysługuje prawo podjęcia bezpłatnych studiów na każdym z poziomów kształcenia (raz na I stopniu,
raz na II stopniu i raz na studiach jednolitych magisterskich)? Czy w roku akademickim 2013/14
student, który podjął po wejściu w życie znowelizowanej ustawy studia pierwszego stopnia może
podjąć również bezpłatnie studia jednolite magisterskie (również w ramach pierwszego kierunku, ale
na poziomie studiów jednolitych magisterskich)?
Odpowiedź MNiSW
Każdy student ma prawo do podjęcia bez wnoszenia opłat:

- studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na pierwszym kierunku studiów a następnie ich
kontynuacji na studiach drugiego stopnia lub
- jednolitych studiów magisterskich na pierwszym kierunku studiów.
Jeżeli student rozpoczął studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2011/2012 lub 2012/2013 i
podejmie jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014, to będą one studiami na
drugim kierunku studiów.
2. Proszę również o wyjaśnienie, czy student ma prawo podjąć bezpłatne studia na drugim kierunku
studiów stacjonarnych (art. 170a ust.3) raz na każdym poziomie studiów? Czyli czy prawo, o którym
mowa w art. 170a ust. 7 jest jednorazowe na każdym poziomie studiów czy jednorazowe do podjęcia,
co oznacza , że student może studiować na drugim kierunku w rozumieniu art. 170a ust.3 tylko raz
i tylko na jednym poziomie kształcenia?
Odpowiedź MNiSW
Każdy student ma prawo do podjęcia bez wnoszenia opłat:
- studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na drugim kierunku studiów a następnie ich kontynuacji
na studiach drugiego stopnia lub
- jednolitych studiów magisterskich na drugim kierunku studiów.
3. Jeśli student podejmie kształcenie na drugim kierunku studiów stacjonarnych to czy kontynuując
studia na drugim roku wypełnia oświadczenie tak jak student pierwszego kierunku studiów
stacjonarnych na drugim roku, czyli w punkcie 2? Czy należy rozróżnić tę sytuację
w zależności od tego czy student spełnia kryteria do uzyskania stypendium Rektora czy nie?
Odpowiedź MNiSW:
W opisanym przypadku student nie jest zobowiązany do wypełnienie oświadczenia.
4. Czy uczelnia może określić termin , w którym student ma złożyć wniosek , o którym mowa w art.
170a ust.8, czyli o wyrażenie zgody do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat? Jeśli tak, to czy jego
uchybienie spowoduje, że wniosek można pozostawić bez rozpatrzenia?
Odpowiedź MNiSW:
Uczelnia może określić terminy składania takich wniosków. Wydaje się, że powinny one umożliwiać
zwolnienie z opłat wszystkim studentom, którzy mają szansę na spełnienie odpowiednich kryteriów.
5. Czy prawo do kontynuowania bezpłatnie studiów stacjonarnych na drugim kierunku ma student,
który spełnił kryteria do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów i znalazł się w
gronie do 10 % najlepszych studentów ? Czy oba warunki wymienione w art. 170a ust. 4 muszą być
spełnione łącznie?
Odpowiedź MNiSW:
Oba kryteria określone w art. 170a ust. 4 muszą być spełnione łącznie.
6. Czy student, który ukończył jeden kierunek studiów i uzyskał tytuł magistra może być brany pod
uwagę przy wyliczaniu osób uprawnionych do otrzymania zgody na kontynuowanie studiów bez
wnoszenia opłat (zgodnie z art. 170a ust.4), w przypadku podjęcia drugich studiów magisterskich?
Odpowiedź MNiSW:
Absolwent studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może być brany pod
uwagę przy wyliczaniu osób uprawnionych do otrzymania zgody na kontynuowanie studiów bez
wnoszenia opłat (zgodnie z art. 170a ust.4), w przypadku podjęcia drugich studiów magisterskich.

Załącznik:
1. Wniosek do Rektora o wyrażenie zgody na kontynuowanie studiów bez wnoszenia opłat na
kolejnym roku studiów na studiach na drugim kierunku w formie stacjonarnej (podstawa prawna
art. 170a ust. 6)

Komentarz [af1]: PYTANIE
PONOWNIE SKIEROWANE DO MNiSW
- czekamy na odpowiedź.

