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1506
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)
z dnia 31 paêdziernika 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków, jakie muszà byç spe∏nione, aby zaj´cia dydaktyczne
na studiach mog∏y byç prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kszta∏cenia na odleg∏oÊç
Na podstawie art. 164 ust. 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. W rozporzàdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego z dnia 25 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszà byç spe∏nione, aby zaj´cia dydaktyczne na studiach mog∏y byç prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kszta∏cenia na odleg∏oÊç
(Dz. U. Nr 188, poz. 1347) po § 5 dodaje si´ § 5a
w brzmieniu:
———————
1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em
administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu 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, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280.

„§ 5a. Liczba godzin zaj´ç dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kszta∏cenia na odleg∏oÊç, nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 70 % ogólnej liczby godzin zaj´ç
dydaktycznych okreÊlonych w standardach
kszta∏cenia dla poszczególnych kierunków
studiów oraz poziomów kszta∏cenia, z wy∏àczeniem zaj´ç praktycznych i laboratoryjnych,
jeÊli uczelnia prowadzi zaj´cia dydaktyczne
dla studentów, którzy przebywajà w krajach
pozaeuropejskich. Pozosta∏e zaj´cia dydaktyczne studenci majà obowiàzek odbyç przy
bezpoÊrednim udziale nauczycieli akademickich uczelni, w miejscu przez nià wskazanym.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
M. Seweryƒski

1507
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 24 paêdziernika 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179,
poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844
oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48,
poz. 320 i Nr 120, poz. 818.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Polityki Spo∏ecznej
z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. W przypadku gdy po ukoƒczeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba zosta∏a przyj´ta
w tym samym roku kalendarzowym na studia
wy˝sze, pomoc pieni´˝na na kontynuowanie
nauki przys∏uguje do dnia 31 sierpnia.
7. W przypadku gdy po ukoƒczeniu studiów
pierwszego stopnia osoba zosta∏a przyj´ta

