
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

z dnia 25 września 2007 r. 

 

w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być 

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

(Tekst jednolity na podstawie: 

Rozporządzenia z dnia 25 września 2007  Dz. U. 2007 nr 188, poz. 1347; 

Rozporządzenia z dnia 31 października 2007 Dz. U. 2007 nr 208, poz. 1506; 

Rozporządzenia z dnia 9 maja 2008 Dz. U. 2008 nr 90, poz. 551; 

Rozporządzenia z dnia 2 listopada 2011 Dz. U. 2011 nr 246, poz. 1470) 

 

Na podstawie art. 164 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 

późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 

wszystkich kierunkach studiów, przy uwzględnieniu ich specyfiki, na wszystkich poziomach kształcenia na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

§ 2. Uczelnia prowadząca zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1, musi spełnić łącznie następujące warunki: 

1) posiadać kadrę nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość; 

2) zapewnić dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, które umożliwiają synchroniczną i 

asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi; 

3) zapewnić materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej; 

4) zapewnić każdemu studentowi możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia dydaktyczne w siedzibie 

uczelni; 

5) zapewnić bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, w tym również poprzez przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z 

określonego przedmiotu w siedzibie uczelni; 

6) zapewnić bieżącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia. 

 

§ 3. Uczelnia jest obowiązana zorganizować cykl szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach 

dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 4. Weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów prowadzi się w sposób pozwalający na 

porównanie uzyskanych efektów kształcenia z zakładanymi efektami kształcenia. 

  

§ 5. 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć 

dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów 

kształcenia. 

2. Kształcenie w zakresie zdobywania umiejętności praktycznych, w tym zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe, 

powinno odbywać się w warunkach rzeczywistych, na zajęciach dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich i studentów. Metody i techniki kształcenia na odległość, w tym wirtualne laboratoria, mogą 

mieć w tym zakresie jedynie charakter wspomagający. 

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


