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 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 23 pa�dziernika 2003
r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wymagañ,
jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stano-
wisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkó³  i  p lacówek
(Dz.U.03.189.1854);

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 23 pa�dziernika 2003
r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dy-
rektora szko³y lub placówki i trybu pracy komisji kon-
kursowej (Dz.U.03.189.1855)

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 15 pa�dziernika 2003
r. w sprawie Pañstwowej Komisji Po�wiadczenia
Znajomo�ci Jêzyka Polskiego jako Obcego i pañstwo-
wych komisji egzaminacyjnych (Dz.U.03.191.1870)

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 15 pa�dziernika 2003
r. w sprawie egzaminów z jêzyka polskiego jako ob-
cego (Dz.U.03.191.1871)

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 29 pa�dziernika 2003
r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz.U.03.192.1875)

 Program Wspó³pracy miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki S³owenii w dzie-
dzinie kultury, nauki i o�wiaty na lata 2003 � 2006,
podpisany w Warszawie dnia 9 kwietnia 2003 r.
(Dz.U.03.196.1920)

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 3 listopada 2003 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okre�lenia
standardów nauczania dla poszczególnych kierun-
ków studiów i  poziomów kszta³cenia
(Dz.U.03.210.2040)

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 6 listopada 2003 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³-
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³
(Dz.U.03.210.2041)

 Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylaj¹ca usta-
wê o zmianie ustawy � Kar ta Nauczycie la
(Dz.U.03.228.2258)

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 20 grudnia 2003 r.
w sprawie akredytacji placówek i o�rodków prowa-
dz¹cych kszta³cenie ustawiczne w formach pozasz-
kolnych (dz.U.03.227.2247)

 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 20 grudnia 203 r. w sprawie akredyta-
c j i  p lacówek doskonalenia nauczyc ie l i
(Dz.U.03.227.2248)

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie wzoru formularza sk³adanego w postê-
powaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania
lub wykonywania n iektórych dz ia ³a lno�ci
(Dz.U.04.2.11)

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 6 stycznia 2004 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie zasad  wy-
dawania oraz wzorów �wiadectw, dyplomów pañ-
stwowych i innych druków szkolnych, sposobu do-
konywania ich sprostowañ i wydawania duplikatów,
a tak¿e zasad legalizacji dokumentów przeznaczo-
nych do obrotu prawnego z zagranic¹ oraz zasad od-
p³atno�ci  za wykonywanie tych czynno�ci
(Dz.U.04.6.45)

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 15 stycznia 2004 r. w
sprawie szczegó³owego trybu przeprowadzania czyn-

no�ci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz
w postêpowaniu o nadanie tytu³u profesora
(Dz.U.04.15.128)

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 27 stycznia 2004 r. w
sprawie trybu zg³aszania wniosków o przyznanie
uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego (Dz.U.04.21.194)

 Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
szkó³ publicznych oraz przechodzenia z jednych ty-
pów szkó³ do innych (Dz.U.04.26.232)

 W dniu 14 lutego 2004 r. zosta³ przyjêty przez Radê
Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o szkol-
nictwie wy¿szym, ustawy o wy¿szych szko³ach zawo-
dowych, ustawy o po¿yczkach  kredytach studenckich
oraz zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zosta-
nie skierowany pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej. Powy¿szy projekt przewiduje nastêpuj¹ce
rozwi¹zania w zakresie pomocy materialnej dla stu-
dentów. Prawo do otrzymania pomocy materialnej
bêd¹ mieli studenci studiów dziennych, wieczoro-
wych, zaocznych i eksternistycznych uczelni pañ-
stwowych i niepañstwowych. Osoba uprawniona bê-
dzie mog³a ubiegaæ siê o nastêpuj¹ce �wiadczenia:
- stypendium socjalne, którego wysoko�æ mo¿e zo-
staæ zwiêkszona w zwi¹zku z ponoszeniem dodatko-
wych kosztów z tytu³u niepe³nosprawno�ci potwier-
dzonej orzeczeniem w³a�ciwego organu, a w przy-
padku studentów studiów dziennych ponadto z tytu-
³u:
- zakwaterowania w domu studenckim lub w obiek-
cie innym ni¿ dom studencki, je¿eli codzienny dojazd
z miejsca sta³ego zamieszkania do uczelni uniemo¿-
liwia³by lub w znacznym stopniu utrudnia³ studiowa-
nie,
- zakwaterowania w domu studenckim lub w innym
obiekcie niepracuj¹cego ma³¿onka i dzieci
- stypendium za wyniki w nauce,
- stypendium ministra za osi¹gniêcia w nauce,
- zapomogê.
Wysoko�æ dochodu uprawniaj¹cego do otrzymania
stypendium soc ja lnego bêdz ie  nadal  us ta la ³a
uczelnia, ale jego maksymalna miesiêczna wyso-
ko�æ nie mo¿e przekroczyæ 569 z³otych. Dochód
uprawniaj¹cy do otrzymania stypendium socjalne-
go bêdzie obliczany w uczelni na zasadach okre-
� lonych w ustawie z dnia 28  l is topada 2003 r.
o  �wiadczen iach rodz innych (Dz.  U.  Nr  228,
poz. 2255).
Usuniête zostan¹ przepisy dotycz¹ce pierwszeñ-
stwa w otrzymywaniu po¿yczki studenckiej lub kre-
dytu studenckiego dla studentów preferowanych
kierunków studiów.
Sp³ata kredytu studenckiego bêdzie rozpoczyna³a
siê 2 lata od dnia ukoñczenia studiów, w tym rów-
nie¿ studiów doktoranckich.
Nowy system pomocy materialnej dla studentów za-
cznie obowi¹zywaæ prawdopodobnie od 1 pa�dzier-
nika 2004 r.
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