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Od 26 stycznia 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które 
zawierają szczególne rozwiązania dotyczące funkcjonowa-
nia uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie dok-
torantów w roku 2021 oraz w roku akademickim 2020/2021 
w warunkach trwającej pandemii. Nowe przepisy dotyczą 
m.in. wymiaru praktyk zawodowych czy rekrutacji na stu-
dia.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:
1. Zniesienia minimalnego wymiaru praktyk zawodowych 

na studiach o profilu praktycznym (wynoszącego 6 mie-
sięcy albo 3 miesiące – w zależności od poziomu stu-
diów) i umocowania senatu uczelni do dokonania zmian 
w programach studiów. 

2. Ujednolicenia przepisów dotyczących kształcenia dok-
torantów z przepisami dotyczącymi funkcjonowania 
uczelni, przez wprowadzenie możliwości czasowego 
ograniczenia kształcenia doktorantów,

3. Utrzymania ważności legitymacji doktoranta również 
przez okres czasowego ograniczenia kształcenia dokto-
rantów i 60 dni po zakończeniu tego ograniczenia,

4. Zwiększenia liczby członków Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej z nie więcej niż 90 do nie więcej niż 100.

Dodatkowo wprowadzono zmiany które:

1. Umożliwiają dokonania przez uczelnie zmian w uchwa-
łach rekrutacyjnych dotyczących rekrutacji na studia 
rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademic-
kiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022.

2. Umożliwiają dokonania przez uczelnie publiczne zmiany 
zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad 
stopnia centralnego, a także laureatów konkursów mię-
dzynarodowych oraz ogólnopolskich na studia rozpo-
czynające się w drugim semestrze roku akademickiego 
2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022.

3. Umożliwiają przyjmowanie na studia drugiego stopnia 
rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademic-
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kiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022 
osób, które przedstawią zaświadczenie o ukończeniu 
studiów zamiast dyplomu ukończenia studiów.

4. Określają szczególne zasady wprowadzania zmian w re-
gulaminach studiów do dnia 30 września 2021 roku (po-
przez zniesienie wymogu uchwalenia zmian w regulami-
nie na co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku 
akademickiego oraz wejścia w życie zmian z początkiem 
roku akademickiego, wprowadzenie 10-dniowego ter-
minu uzgodnienia zmian w regulaminie z samorządem 
studenckim, a także zwykłej większości statutowego 
składu senatu przy podejmowaniu ponownej uchwały 
w przypadku braku uzgodnienia regulaminu z samorzą-
dem studenckim).

5. Umocowują rektora do zmiany organizacji roku akade-
mickiego 2020/2021 określonej w aktach wewnętrznych 
uczelni.

6. Umożliwiają dokonania przez podmiot prowadzący szko-
łę doktorską zmiany zasad rekrutacji do szkół doktor-
skich dla kształcenia w szkołach doktorskich rozpoczy-
nającego się w roku 2021.

Podstawa prawna:
Ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szcze-

gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw
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