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Anna Korzekwa 
NOWY  REGULAMIN STUDIÓW 
 
11 maja Parlament Studentów UW zaakceptował w głosowaniu nowelizację Regulaminu 

Studiów na UW. To formalnie zakończyło procedurę w sprawie przyjęcia dokumentu, który zacznie 
obowiązywać od 1 października. Nie zakończyło jednak dyskusji.  

 

Regulamin Studiów na UW jest dostępny w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała 
nr 351 z dnia 22 kwietnia): www.monitor.uw.edu.pl oraz na stronie głównej UW. 

 
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zmian w regulaminie znaleźć można m.in. na stronach: 
http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/ oraz www.uw.edu.pl/zmiany-w-regulaminie-
studiow-uw/ 

 
Uruchomiono również specjalny adres mailowy regulaminstudiow@uw.edu.pl, na który 

studenci i pracownicy mogą wysyłać pytania dotyczące Regulaminu Studiów. Odpowiedzi na bieżąco 
udzielają pracownicy Biura Spraw Studenckich. 

 
Kiedy czytam, że poważny pracownik Uniwersytetu w opiniotwórczej gazecie pisze, że 

„uniwersytet wprowadza tylnymi drzwiami nowe formy odpłatności za studia", „studenci mają płacić 
za niezłożenie pracy magisterskiej w terminie" oraz że „władze Uniwersytetu Warszawskiego 
narzuciły kolejne opłaty »za usługi edukacyjne«" to widzę wyraźnie, że zmiany w tym regulaminie 
wciąż wymagają wyjaśnienia. 

Na stronie Uniwersytetu www.uw.edu.pl można znaleźć cztery teksty w tej sprawie. Można 
tam także odsłuchać wystąpienia prof. Marty Kicińskiej-Habior, prorektor UW ds. studentów i jakości 
kształcenia, które odbyło się 22 kwietnia na posiedzeniu Senatu uczelni. Tam także zamieszczony 
został nowy regulamin i plik pomocniczy, w którym zaznaczone są zmiany, jakie wprowadzono w 
dokumencie, tak aby każdy mógł się sam z nimi zapoznać i zweryfikować wszystkie informacje. 
Odnieśmy się jednak raz jeszcze do zarzutów, które wciąż pojawiają się w dyskusji o regulaminie: 

 
Wśród opinii o Regulaminie Studiów powtarzają się głosy, że zmiany w dokumencie nie były 

konsultowane ze studentami („są wprowadzane tylnymi drzwiami"). 
 
A jak to wygląda naprawdę? 
Żadne tego typu decyzje nie zapadają na uczelni bez porozumienia ze studentami i ich oficjalną 

reprezentacją wybraną w wyborach. Zgodnie z art. 202 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
samorząd studencki jest „wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni". 

Dokument trafił do przedstawicieli wydziałów i innych jednostek uczelni oraz studentów 29 
stycznia. Propozycje zmian były dyskutowane na kilku posiedzeniach senackiej Komisji ds. studentów, 
doktorantów i jakości kształcenia oraz Komisji prawno-statutowej. Przedstawiciele studentów brali 
udział w pracach obu komisji (na posiedzenia przychodziło zresztą więcej studentów, niż jest ich w 
składzie komisji). Obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt. 

Projekt regulaminu był konsultowany z głównymi organami samorządu studentów. Prorektor 
ds. studenckich wzięła udział w posiedzeniu Parlamentu Studentów UW, na którym wyjaśniała 
charakter zmian. W tej sprawie odbyło się również kilka spotkań pani prorektor oraz rektora 
Uniwersytetu z przedstawicielami studentów. 

Głosowanie w sprawie Regulaminu Studiów odbyło się na posiedzeniu Senatu UW 22 kwietnia. 
W Senacie zasiada 12 studentów. Za przyjęciem regulaminu głosowało 43 senatorów, 10 było 
przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Ostatni akcent w tej sprawie należał do Parlamentu 
Studentów UW (jak sama nazwa wskazuje jest on złożony ze studentów), który wyraził zgodę na 
nową treść regulaminu w głosowaniu w dniu 11 maja. 

http://www.monitor.uw.edu.pl/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/
http://www.uw.edu.pl/zmiany-w-regulaminie-studiow-uw/
http://www.uw.edu.pl/zmiany-w-regulaminie-studiow-uw/
mailto:regulaminstudiow@uw.edu.pl
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Niezadowolenie grupy studentów, która określa się jako „Uniwersytet Zaangażowany", 
wzbudziły zapisy w regulaminie dotyczące pracy dyplomowej. Główne hasło tej inicjatywy brzmiało 
„Nie chcemy pisać na akord". Studenci pisali m.in., że „do tej pory było tak, że po osiągnięciu 
absolutorium ma się jeszcze 2 lata na obronę pracy", a „gdy regulamin wejdzie w życie z dwóch lat 
przeznaczonych stricte na pracę badawczą pozostanie zero". 

 
A teraz fakty. 
 
Czas na napisanie i obronę pracy wcale się nie skrócił - jest dokładnie taki sam, jaki był w 

poprzednim regulaminie. Pracę dyplomową należy złożyć i obronić do końca września roku, w którym 
kończy się studia. Dodatkowo zgodnie z nowym regulaminem dziekan wydziału w uzasadnionych 
przypadkach może na wniosek studenta lub opiekuna naukowego ten czas na przygotowanie pracy i 
obronę wydłużyć do 31 grudnia (i to nadal będzie oznaczało, że student ukończył studia w terminie). 

Chyba nigdy nie było takiego regulaminu, który nie przewidywałby określonego terminu na 
złożenie pracy dyplomowej. W tym sensie prace „od zawsze" były pisane „na akord". 

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie, jest skreślany z listy studentów, 
rozstaje się z uczelnią. To wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; co więcej ta zasada 
obowiązuje „od zawsze". W Regulaminie Studiów UW tylko te zapisy powtórzono. Żeby móc 
dokończyć studia, trzeba je wznowić (i podpisać nową umowę z uczelnią, która to umowa precyzuje 
warunki i wysokość opłat). 

Zarówno w starym regulaminie, jak i w nowym przewidziano, że student ma możliwość 
wznowienia studiów i obronienia przygotowanej pracy dyplomowej. Jeśli zrobi to w czasie dwóch lat 
od daty skreślenia, to może dokończyć studia bez konieczności uzupełniania różnic programowych. 

Zgodnie z nowym regulaminem student, który wznowi studia, odzyska wszystkie prawa 
studenckie (otrzyma legitymację, prawo wstępu do laboratoriów, korzystania z bibliotek czy 
ubiegania się o miejsce w domu studenckim). Wcześniejszy regulamin nie dawał takich uprawnień. 

Jeśli student prowadzi intensywne szeroko zakrojone badania może liczyć na urlop naukowy. 
Od wejścia w życie nowego regulaminu studenci studiów II stopnia będą mieli możliwość skorzystania 
z urlopu naukowego już na pierwszym roku trwania tych studiów. Czas na intensywne badania może 
więc się tylko wydłużyć. W regulaminie są też i zawsze były - rozwiązania różnych życiowych sytuacji, 
które spotykają studentów. Studenci mogą korzystać z urlopu zdrowotnego, macierzyńskiego lub 
ojcowskiego i rodzicielskiego oraz okolicznościowego. Student, który korzysta z urlopu, zachowuje 
wszystkie prawa studenckie. O czas urlopu wydłuża mu się też czas na (terminowe) zakończenie 
studiów. 

Wróćmy do przytoczonej na początku wypowiedzi o tym, że „władze Uniwersytetu 
Warszawskiego narzuciły opłaty »za usługi edukacyjne«". 

 
Spójrzmy, jak powstaje katalog opłat. 
Wysokość opłat za studia („usługi edukacyjne") publikowana jest w postaci zarządzenia 

rektora. To zarządzenie przygotowywane jest jednak na podstawie uchwał poszczególnych wydziałów 
i innych jednostek uczelni (w radach jednostek zasiadają studenci). Tegoroczne zarządzenie rektora 
zostało wydane 31 marca. 

Opłaty za powtarzanie zajęć związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej są jedną z 
pozycji w tym zarządzeniu. Nie są one żadną nowością. Nie były pobierane tylko w kończącym się 
roku akademickim. Wcześniej były pobierane opłaty za konsultacje. 

Różnica polega m.in. na tym, że teraz wprowadzono na całej uczelni stawkę maksymalną 

 górną granicę przy pobieraniu tych opłat. Jej wysokość jest ograniczona do maksimum 1/5 
opłaty za powtarzanie etapu studiów (semestru lub roku). Wydział może również ustalić opłatę w 
wysokości 0 złotych, jeżeli uzna to za właściwe. Już po zatwierdzeniu regulaminu na rezygnację z 
opłat zdecydował się Wydział „Artes Liberales". 

 deklarację w tej sprawie zostały zresztą poproszone wszystkie wydziały i jednostki uczelni w 
piśmie prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wysłanym 13 maja. Nowe uchwały wszystkich 
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wydziałów i jednostek staną się podstawą do zmiany zarządzenia rektora. Z nadesłanych dotychczas 
informacji wynika, że część wydziałów dokonała niewielkich zmian; na niektórych kierunkach opłaty 
obniżono. Przykładowo na Wydziale Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii obniżył opłatę z 440 zł do 
300 zł za rok, a Instytut Filozofii nie wprowadził żadnych zmian i będzie pobierał 480 zł za taki okres. 

Maksymalny czas, na jaki można wznowić studia w celu ukończenia pracy dyplomowej, to rok. 
Ale jeśli praca jest już niemal gotowa 

 student potrzebuje zaledwie kilku spotkań z opiekunem pracy, to po wejściu w życie nowego 
regulaminu będzie mógł je wznowić np. na miesiąc lub na dwa miesiące. Opłata za powtarzanie zajęć 
związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej będzie wtedy proporcjonalna do tego czasu. I tak 
na wspomnianym wcześniej wydziale w Instytucie Socjologii student za miesiąc zapłaci 30 zł, a 
Instytucie Filozofii - 48 zł. 

 
Chyba nigdy nie było takiego regulaminu, który nie przewidywałby określonego terminu na 

złożenie pracy dyplomowej. W tym sensie prace „od zawsze" były pisane „na akord". 


