
Na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Jednostka organizacyjna uczelni mo˝e pro-
wadziç studia pierwszego stopnia, je˝eli spe∏nia nast´-
pujàce warunki:

1) opracowa∏a koncepcj´ kszta∏cenia w ramach kie-
runku studiów, zawierajàcà w szczególnoÊci ocze-
kiwane cele kszta∏cenia i kwalifikacje absolwenta
oraz plany studiów i programy nauczania

uwzgl´dniajàce standard kszta∏cenia dla tego kie-
runku studiów;

2) spe∏nia wymagania dotyczàce minimalnej liczby
zatrudnionych nauczycieli akademickich posiada-
jàcych tytu∏ naukowy lub stopieƒ naukowy, zwane
dalej „minimum kadrowym”, oraz proporcji liczby
tych nauczycieli akademickich do liczby studen-
tów na danym kierunku studiów;

3) dysponuje infrastrukturà, zapewniajàcà prawid∏o-
wà realizacj´ celów kszta∏cenia, w tym salami dy-
daktycznymi, laboratoriami i pracowniami;

4) zapewnia dost´p do biblioteki wyposa˝onej w lite-
ratur´ zalecanà w ramach kszta∏cenia na danym
kierunku studiów;

5) zapewnia studentom odbycie praktyk przewidzia-
nych w standardach kszta∏cenia lub okreÊla wa-
runki samodzielnego organizowania praktyk przez
studentów.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie warunków, jakie muszà spe∏niaç jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadziç studia
na okreÊlonym kierunku i poziomie kszta∏cenia

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em

administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
(Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144,
poz. 1043.

b) poz. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ (Polska)
S.A.”,

c) uchyla si´ poz. 14, 17 i 25,

d) poz. 43 otrzymuje brzmienie:

„43. Bank DnB NORD Polska S.A.”,

e) poz. 45 otrzymuje brzmienie:

„45. Santander Consumer Bank S.A.”,

f) poz. 48 otrzymuje brzmienie:

„48. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. Spó∏ka Akcyjna
Oddzia∏ w Polsce”,

g) poz. 50 otrzymuje brzmienie:

„50. Sygma Banque Societe S.A. Spó∏ka Akcyj-
na Oddzia∏ w Polsce”,

h) uchyla si´ poz. 53,

i) dodaje si´ poz. 54—63 w brzmieniu:

„54. Bank Spó∏dzielczy Rzemios∏a w Krakowie

55. Bank Spó∏dzielczy w Brodnicy

56. Bank Spó∏dzielczy w Gliwicach

57. Bank Spó∏dzielczy w Katowicach

58. Bank Spó∏dzielczy we Wschowie

59. BNP Paribas S.A. Spó∏ka Akcyjna Oddzia∏
w Polsce

60. Cetelem Bank S.A.

61. Dresdner Bank AG Spó∏ka Akcyjna Oddzia∏
w Polsce

62. EFG Eurobank Ergasias S.A. Spó∏ka Akcyj-
na Oddzia∏ w Polsce

63. Miko∏owski Bank Spó∏dzielczy w Miko∏o-
wie”;

2) w cz´Êci II. Zak∏ady ubezpieczeƒ:

a) poz. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubez-
pieczeƒ Wzajemnych w Poznaniu”,

b) poz. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. WINTERTHUR Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
w Warszawie”,

c) uchyla si´ poz. 25.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska



2. Jednostka organizacyjna uczelni mo˝e uzupe∏-
niç wymagania okreÊlone w ust. 1 pkt 3 w zakresie do-
tyczàcym wyposa˝enia sal dydaktycznych, laborato-
riów i pracowni, w terminie szeÊciu miesi´cy od dnia
uzyskania uprawnienia do prowadzenia kszta∏cenia na
danym poziomie i kierunku studiów.

§ 2. Jednostka organizacyjna uczelni mo˝e prowa-
dziç studia drugiego stopnia na danym kierunku stu-
diów, je˝eli spe∏nia wymagania okreÊlone w § 1 oraz
prowadzi badania naukowe w dyscyplinie lub dziedzi-
nie zwiàzanej z danym kierunkiem studiów.

§ 3. Jednostka organizacyjna uczelni mo˝e prowa-
dziç jednolite studia magisterskie na okreÊlonym kie-
runku, je˝eli spe∏nia wymagania okreÊlone w § 1 i 2.

§ 4. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa bez bli˝-
szego okreÊlenia o tytule naukowym profesora, stop-
niu naukowym doktora habilitowanego albo stopniu
naukowym doktora, nale˝y przez to rozumieç tak˝e
odpowiednio tytu∏ profesora sztuki, stopieƒ doktora
habilitowanego sztuki albo stopieƒ doktora sztuki. 

§ 5. 1. Minimum kadrowe dla studiów pierwszego
stopnia, na kierunku studiów „filologia”, stanowi za-
trudnienie co najmniej szeÊciu nauczycieli akademic-
kich posiadajàcych dorobek naukowy w zakresie filo-
logii, w tym co najmniej dwóch nauczycieli akademic-
kich posiadajàcych tytu∏ naukowy profesora lub sto-
pieƒ naukowy doktora habilitowanego oraz co naj-
mniej czterech nauczycieli akademickich posiadajà-
cych stopieƒ naukowy doktora, z tym ˝e:

1) spoÊród tych osób co najmniej jeden nauczyciel
akademicki posiadajàcy tytu∏ naukowy profesora
lub stopieƒ naukowy doktora habilitowanego i co
najmniej dwóch nauczycieli akademickich posia-
dajàcych stopieƒ naukowy doktora powinno spe-
cjalizowaç si´ w zakresie j´zyka obcego, który jest
przedmiotem studiów;

2) w przypadku prowadzenia kszta∏cenia w zakresie
j´zyka: arabskiego, chiƒskiego, duƒskiego, estoƒ-
skiego, fiƒskiego, hebrajskiego, hinduskiego, ir-
landzkiego, islandzkiego, japoƒskiego, koreaƒskie-
go, litewskiego, ∏otewskiego, mongolskiego, nor-
weskiego, staro˝ytnego wschodu, szwedzkiego,
tajskiego, tureckiego, walijskiego, w´gierskiego,
wietnamskiego, w sk∏ad minimum kadrowego,
powinno wchodziç co najmniej dwóch nauczycieli
akademickich specjalizujàcych si´ w zakresie j´zy-
ka obcego, który jest przedmiotem studiów, w tym
co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiada-
jàcy tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy
doktora habilitowanego;

3) do minimum kadrowego, o którym mowa w pkt 2,
w miejsce osoby posiadajàcej stopieƒ naukowy
doktora i specjalizujàcej si´ w zakresie j´zyka ob-
cego, który jest przedmiotem studiów, mo˝na wli-
czyç osob´ posiadajàcà stopieƒ naukowy doktora,
dla której j´zyk ten jest j´zykiem ojczystym.

2. Minimum kadrowe dla studiów pierwszego
stopnia na kierunku studiów: 

1) architektura wn´trz,

2) dyrygentura,

3) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

4) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycz-
nych,

5) grafika,

6) instrumentalistyka,

7) jazz i muzyka estradowa,

8) kompozycja i teoria muzyki,

9) malarstwo,

10) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej,

11) re˝yseria,

12) re˝yseria dêwi´ku,

13) rzeêba,

14) scenografia,

15) taniec,

16) wiedza o teatrze,

17) wokalistyka,

18) wzornictwo

stanowi zatrudnienie co najmniej trzech nauczycieli
akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy profesora
lub stopieƒ naukowy doktora habilitowanego, w tym
co najmniej dwóch posiadajàcych dorobek naukowy
lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów,
a tak˝e co najmniej dwóch nauczycieli akademickich
posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora i dorobek
w dyscyplinie naukowej lub artystycznej, zwiàzanej
z danym kierunkiem studiów. 

3. Minimum kadrowe dla studiów pierwszego
stopnia na kierunku:

1) archeologia,

2) etnologia,

3) historia sztuki,

4) kulturoznawstwo,

5) muzykologia,

6) ochrona dóbr kultury,

7) papiernictwo i poligrafia

stanowi zatrudnienie co najmniej dwóch nauczycieli
akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy profeso-
ra lub stopieƒ naukowy doktora habilitowanego oraz
co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiada-
jàcych stopieƒ naukowy doktora, posiadajàcych do-
robek naukowy lub artystyczny w zakresie danego
kierunku studiów.
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4. Minimum kadrowe dla studiów pierwszego
stopnia na kierunkach „piel´gniarstwo” i „po∏o˝nic-
two” stanowi zatrudnienie co najmniej trzech nauczy-
cieli akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy pro-
fesora lub stopieƒ naukowy doktora habilitowanego
oraz co najmniej czterech nauczycieli akademickich
posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora, reprezentu-
jàcych specjalnoÊci z zakresu nauk medycznych i po-
siadajàcych udokumentowany dorobek praktyczny. 

5. Minimum kadrowe dla studiów pierwszego
stopnia na pozosta∏ych kierunkach stanowi zatrudnie-
nie co najmniej trzech nauczycieli akademickich posia-
dajàcych tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ nauko-
wy doktora habilitowanego, w tym co najmniej dwóch
posiadajàcych dorobek naukowy lub artystyczny w za-
kresie danego kierunku studiów i co najmniej jednego
posiadajàcego dorobek w dziedzinie nauki lub sztuki,
zwiàzanej z danym kierunkiem studiów oraz zatrudnie-
nie co najmniej szeÊciu nauczycieli akademickich po-
siadajàcych stopieƒ naukowy doktora, w tym co naj-
mniej pi´ciu posiadajàcych dorobek naukowy lub ar-
tystyczny w zakresie danego kierunku studiów i co
najmniej jednego posiadajàcego dorobek w dziedzinie
nauki lub sztuki zwiàzanej z danym kierunkiem stu-
diów.

§ 6. 1. Minimum kadrowe dla studiów drugiego
stopnia na kierunku studiów „filologia” stanowi za-
trudnienie co najmniej pi´ciu nauczycieli akademic-
kich posiadajàcych tytu∏ naukowy profesora lub sto-
pieƒ naukowy doktora habilitowanego i dorobek na-
ukowy w zakresie filologii, z tym ˝e: 

1) spoÊród tych osób co najmniej dwóch nauczycieli
akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy profe-
sora lub stopieƒ naukowy doktora habilitowanego
powinno specjalizowaç si´ w zakresie j´zyka obce-
go, który jest przedmiotem studiów;

2) w przypadku prowadzenia kszta∏cenia w zakresie
j´zyków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,
w sk∏ad minimum kadrowego powinien wchodziç
co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiada-
jàcy tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy
doktora habilitowanego oraz co najmniej dwóch
nauczycieli akademickich posiadajàcych stopieƒ
naukowy doktora, specjalizujàcych si´ w zakresie
j´zyka obcego, który jest przedmiotem studiów;

3) do minimum kadrowego, o którym mowa w pkt 2,
w miejsce osoby posiadajàcej stopieƒ naukowy
doktora i specjalizujàcej si´ w zakresie danego j´-
zyka obcego, mo˝na wliczyç osob´ posiadajàcà
stopieƒ naukowy doktora, dla której j´zyk ten jest
j´zykiem ojczystym.

2. Minimum kadrowe dla studiów drugiego stop-
nia, na kierunkach studiów, o których mowa w § 5
ust. 2, stanowi zatrudnienie co najmniej trzech na-
uczycieli akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy
profesora lub stopieƒ naukowy doktora habilitowane-
go oraz dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie
danego kierunku studiów, w tym co najmniej jednego
nauczyciela akademickiego posiadajàcego tytu∏ na-

ukowy profesora, a tak˝e zatrudnienie co najmniej
trzech nauczycieli akademickich posiadajàcych sto-
pieƒ naukowy doktora i dorobek w dyscyplinie nauko-
wej lub artystycznej zwiàzanej z danym kierunkiem
studiów. 

3. Minimum kadrowe dla studiów drugiego stop-
nia na kierunkach studiów, o których mowa w § 5
ust. 3, stanowi zatrudnienie co najmniej czterech na-
uczycieli akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy
profesora lub stopieƒ naukowy doktora habilitowane-
go oraz co najmniej pi´ciu nauczycieli akademickich
posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora, posiadajà-
cych dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie da-
nego kierunku studiów. 

4. Minimum kadrowe dla studiów drugiego stop-
nia na pozosta∏ych kierunkach studiów stanowi za-
trudnienie co najmniej szeÊciu nauczycieli akademic-
kich posiadajàcych tytu∏ naukowy profesora lub sto-
pieƒ naukowy doktora habilitowanego, w tym co naj-
mniej pi´ciu posiadajàcych dorobek naukowy lub ar-
tystyczny w zakresie danego kierunku studiów oraz
co najmniej jednego nauczyciela akademickiego po-
siadajàcego dorobek w dziedzinie nauki lub sztuki
zwiàzanej z danym kierunkiem studiów, a tak˝e za-
trudnienie co najmniej szeÊciu nauczycieli akademic-
kich posiadajàcych stopieƒ naukowy doktora, spo-
Êród których co najmniej czterech posiada dorobek
naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku
studiów, a co najmniej dwóch — w zakresie dziedzi-
ny nauki lub sztuki zwiàzanej z danym kierunkiem
studiów.

§ 7. 1. Minimum kadrowe dla jednolitych studiów
magisterskich na kierunkach studiów: 

1) lekarskim,

2) lekarsko-dentystycznym,

3) analityka medyczna,

4) farmacja,

5) prawo,

6) prawo kanoniczne,

7) psychologia,

8) weterynaria,

9) teologia

stanowi zatrudnienie co najmniej szeÊciu nauczycieli
akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy profeso-
ra lub stopieƒ naukowy doktora habilitowanego,
w tym co najmniej pi´ciu nauczycieli akademickich
posiadajàcych dorobek naukowy w zakresie danego
kierunku studiów oraz co najmniej jednego nauczy-
ciela akademickiego posiadajàcego dorobek w dzie-
dzinie nauki zwiàzanej z danym kierunkiem studiów,
a tak˝e zatrudnienie co najmniej oÊmiu nauczycieli
akademickich posiadajàcych stopieƒ naukowy dokto-
ra, spoÊród których co najmniej czterech posiada do-
robek naukowy w zakresie danego kierunku studiów
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i co najmniej czterech — w zakresie dziedziny nauki
zwiàzanej z danym kierunkiem studiów.

2. Minimum kadrowe dla jednolitych studiów ma-
gisterskich na kierunkach: 

1) aktorstwo,

2) konserwacja i restauracja dzie∏ sztuki,

3) realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i foto-
grafia,

4) re˝yseria

stanowi zatrudnienie co najmniej czterech nauczycie-
li akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy profe-
sora lub stopieƒ naukowy doktora habilitowanego,
w tym co najmniej trzech nauczycieli akademickich
posiadajàcych dorobek naukowy lub artystyczny
w zakresie danego kierunku studiów oraz co najmniej
jednego posiadajàcego dorobek w dziedzinie nauki
lub sztuki zwiàzanej z danym kierunkiem studiów,
a tak˝e zatrudnienie co najmniej pi´ciu nauczycieli
akademickich posiadajàcych stopieƒ naukowy dokto-
ra, spoÊród których co najmniej trzech posiada doro-
bek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kie-
runku, a dwóch — w zakresie dziedziny nauki lub
sztuki zwiàzanej z danym kierunkiem studiów.

§ 8. 1. Do minimum kadrowego, o którym mowa
w § 5, wliczani sà nauczyciele akademiccy zatrudnieni
w uczelni na podstawie mianowania albo umowy
o prac´, w pe∏nym wymiarze czasu pracy, nie krócej
ni˝ od poczàtku roku akademickiego.

2. Do minimum kadrowego, o którym mowa w § 6
i 7, wliczani sà nauczyciele akademiccy zatrudnieni
w uczelni na podstawie mianowania albo umowy
o prac´, w pe∏nym wymiarze czasu pracy, nie krócej
ni˝ od poczàtku roku akademickiego, dla których
uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce pracy.

3. Nauczyciel akademicki mo˝e byç wliczony do
minimum kadrowego w danym roku akademickim, je-
˝eli osobiÊcie prowadzi na danym kierunku studiów
i poziomie kszta∏cenia zaj´cia dydaktyczne w wymia-
rze co najmniej 60 godzin zaj´ç dydaktycznych,
w przypadku nauczycieli akademickich posiadajàcych
tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy doktora
habilitowanego, i co najmniej 90 godzin zaj´ç dydak-
tycznych, w przypadku nauczycieli akademickich po-
siadajàcych stopieƒ naukowy doktora. 

4. W przypadku gdy jednostka organizacyjna
uczelni rozpoczyna kszta∏cenie na studiach pierwsze-
go stopnia, do dnia rozpocz´cia kszta∏cenia na trzecim
semestrze, nie wi´cej ni˝ po∏owa liczby nauczycieli
akademickich stanowiàcych minimum kadrowe mo˝e
byç zatrudniona w niepe∏nym wymiarze czasu pracy,
z zachowaniem pozosta∏ych wymagaƒ okreÊlonych
w § 5. 

5. Je˝eli ten sam kierunek studiów jest prowadzo-
ny przez wi´cej ni˝ jednà podstawowà jednostk´ orga-
nizacyjnà uczelni, warunki, o których mowa w § 5—7,

muszà byç spe∏nione odr´bnie przez ka˝dà jednost-
k´.

§ 9. Do minimum kadrowego studiów pierwszego
i drugiego stopnia na kierunkach studiów: „nawiga-
cja” oraz „mechanika i budowa maszyn”, prowadzo-
nych w uczelniach morskich, wlicza si´ równie˝ na-
uczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku
profesora nadzwyczajnego i posiadajàcych stopieƒ na-
ukowy doktora oraz najwy˝szy stopieƒ morski kapitana
˝eglugi wielkiej lub starszego mechanika okr´towego.

§ 10. Do minimum kadrowego, o którym mowa
w § 5—7, do grupy nauczycieli akademickich posiada-
jàcych tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy
doktora habilitowanego mo˝e byç wliczony nie wi´cej
ni˝ jeden cudzoziemiec, który uzyska∏ poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej stopieƒ odpowiadajàcy co
najmniej stopniowi naukowemu doktora, w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), w zakresie dyscypliny na-
ukowej lub artystycznej zwiàzanej z danym kierun-
kiem studiów, je˝eli zostanie zatrudniony w pe∏nym
wymiarze czasu pracy na okres co najmniej dwóch lat,
albo osoba, która zosta∏a zatrudniona w uczelni w try-
bie okreÊlonym w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym. 

§ 11. Stosunek liczby nauczycieli akademickich,
stanowiàcych minimum kadrowe dla danego kierunku
studiów, do liczby studentów na tym kierunku nie mo-
˝e byç mniejszy ni˝:

1) 1:25 — dla kierunków studiów artystycznych;

2) 1:180 — dla kierunków studiów ekonomicznych;

3) 1:180 — dla kierunków studiów humanistycznych
i spo∏ecznych; 

4) 1:50 — dla kierunku studiów filologia;

5) 1:60 — dla kierunków studiów matematyczno-fi-
zyczno-chemicznych i przyrodniczych;

6) 1:60 — dla kierunków studiów medycznych, z wy-
jàtkiem kierunków lekarskiego i lekarsko-denty-
stycznego, dla których ten stosunek nie mo˝e byç
mniejszy ni˝ 1:40;

7) 1:180 — dla kierunków studiów prawnych;

8) 1:80 — dla kierunków studiów rolniczych, leÊnych
i weterynaryjnych;

9) 1:80 — dla kierunków studiów technicznych; 

10) 1:80 — dla kierunków studiów wychowania fizycz-
nego.

§ 12. Minimum kadrowe dla jednolitych studiów
magisterskich prowadzonych w dniu wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia na kierunkach studiów innych ni˝ wy-
mienione w § 7, do czasu zakoƒczenia tych studiów,
stanowi minimum kadrowe okreÊlone w § 6.

§ 13. 1. Jednostki organizacyjne uczelni, które
w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia prowadzà kie-
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1049
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 lipca 2006 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków napromieniania Êrodków spo˝ywczych,
dozwolonych substancji dodatkowych lub innych sk∏adników ˝ywnoÊci, które mogà byç poddane dzia∏aniu

promieniowania jonizujàcego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagaƒ
w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 i Nr 178, poz. 1480) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
15 stycznia 2003 r. w sprawie warunków napromienia-

nia Êrodków spo˝ywczych, dozwolonych substancji
dodatkowych lub innych sk∏adników ˝ywnoÊci, które
mogà byç poddane dzia∏aniu promieniowania jonizu-
jàcego, ich wykazów, maksymalnych dawek napro-
mieniania oraz wymagaƒ w zakresie znakowania
i wprowadzania do obrotu (Dz. U. Nr 37, poz. 327) za-
∏àcznik nr 1 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczni-
ku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).

runki studiów i nie spe∏niajà warunków okreÊlonych
w § 5—7 oraz § 11 i 12, dostosujà si´ do tych warun-
ków nie póêniej ni˝ do dnia 1 paêdziernika 2007 r.

2. Do czasu spe∏nienia okreÊlonych w rozporzàdze-
niu warunków, w zakresie minimum kadrowego oraz
stosunku liczby nauczycieli akademickich do liczby
studentów na tych kierunkach, jednostki organizacyj-
ne uczelni, o których mowa w ust. 1, prowadzà kszta∏-
cenie na dotychczasowych zasadach, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do dnia 1 paêdziernika 2007 r.

§ 14. Tracà moc § 1—6 oraz § 8—11 rozporzàdze-
nia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna
spe∏niaç uczelnia, aby utworzyç i prowadziç kierunek
studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55,
poz. 480 i Nr 108, poz. 958, z 2003 r. Nr 101, poz. 933,
z 2004 r. Nr 182, poz. 1880 oraz z 2006 r. Nr 121,
poz. 838).

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2006 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
M. Seweryƒski
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