
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 warun-
ków, jakie muszà byç spe∏nione, aby zaj´cia dydak-
tyczne na studiach mog∏y byç prowadzone z wykorzy-
staniem metod i technik kszta∏cenia na odleg∏oÊç

(Dz. U. Nr 188, poz. 1347 i Nr 208, poz. 1506) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Liczba godzin zaj´ç dydaktycznych na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych, pro-
wadzonych z wykorzystaniem metod i tech-
nik kszta∏cenia na odleg∏oÊç, nie mo˝e byç
wi´ksza ni˝ 60 % 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 laboratoryj-
nych.”;

2) uchyla si´ § 5a.

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

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: B. Kudrycka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 9 maja 2008 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

———————
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 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝sze-
go (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

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, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.


