
Uchwała Nr 29/2022 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

 

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela 

 

 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. (DPSW-

ZLS.0231.8.2022.AC), projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela, stosownie do art. 329 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), Rada Główna Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie opiniuje przedłożony projekt. 

 

 

Celem rozporządzenia jest usankcjonowanie rozwiązań podjętych w roku akademickim 

2021/2022 przez uczelnie w zakresie zrealizowanych przez studentów i uczestników studiów 

podyplomowych zajęć, w tym formy praktyk zawodowych. Rozwiązania te uwzględniają stan 

epidemii obowiązujący do 16 maja 2022 roku oraz konflikt zbrojny na Ukrainie i związany  

z nim napływ uchodźców do Polski. Rozporządzenie 

1) umożliwia prowadzenie zajęć realizowanych w formie praktyk zawodowych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

2) określa, że liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby 

punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem tych 

metod i technik, określonej w odpowiednich załącznikach do nowelizowanego 

rozporządzenia; 

3) uelastycznia wymagania dotyczące odbywania przez studentów i zaliczania im zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych, polegającego na umożliwieniu zaliczenia studentom na poczet tych zajęć 

czynności wykonywanych przez nich na rzecz podmiotów zapewniających pomoc 

obywatelom Ukrainy w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium tego 

państwa. 

 

Przyjęte rozwiązania, jako tymczasowe i odpowiadające wyjątkowej sytuacji w jakie znalazła 

się edukacja w Polsce w roku akademickim 2021/2022, są w pełni zasadne i odpowiadają na 

postulaty uczelni kształcących nauczycieli. 

 

Ponadto w projekcie rozporządzenia  przewidziano porządkującą zmianę w załączniku nr 3 do 

nowelizowanego rozporządzenia, związaną z planowanymi zmianami w rozporządzeniu w 

sprawie studiów, dotyczącą prowadzenia kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela na jednolitych studiach magisterskich. 

 



Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki. 

 

       Przewodniczący 

     Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

                 Prof. Marcin Pałys 


