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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego oÊrodka dydaktycznego
oraz tworzenia filii lub wydzia∏u zamiejscowego uczelni
Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 65, poz. 385, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U.
Nr 97, poz. 866).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63,
poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105,
poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104,
poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50,
poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118,
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r.
Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194
i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150,
poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683.

Dziennik Ustaw Nr 61

§ 1. 1. Zamiejscowy oÊrodek dydaktyczny mo˝e byç
utworzony, je˝eli:
1) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych
w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni
prowadzàcej dany kierunek studiów na poziomie
studiów wy˝szych zawodowych, posiadajàcych tytu∏
naukowy profesora, stopieƒ naukowy doktora habilitowanego lub stopieƒ naukowy doktora, stanowiàcych minimum kadrowe dla kierunku wy˝szych studiów zawodowych, o którym mowa w przepisach
w sprawie warunków, jakie powinna spe∏niaç uczelnia, aby utworzyç i prowadziç kierunek studiów, oraz
nazw kierunków studiów, jest wi´ksza od tego minimum kadrowego o co najmniej 50%;
2) zaj´cia dydaktyczne prowadzone w zamiejscowym
oÊrodku dydaktycznym nie stanowià wi´cej ni˝
70% godzin zaj´ç przewidzianych dla danego kierunku studiów;
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3) baza materialna i dydaktyczna zamiejscowego
oÊrodka dydaktycznego, w tym liczba sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni, umo˝liwi prawid∏owà realizacj´ kszta∏cenia na danym kierunku
studiów planowanej liczby studentów;
4) spe∏nione zostanà wymagania dotyczàce proporcji
nauczycieli akademickich posiadajàcych tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ naukowy doktora habilitowanego do liczby studentów na danym kierunku studiów, okreÊlone w przepisach, o których
mowa w pkt 1;
5) zamiejscowy oÊrodek dydaktyczny posiada ksi´gozbiór obejmujàcy literatur´ podstawowà dla zaj´ç
prowadzonych w oÊrodku w zakresie poszczególnych przedmiotów.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1, muszà byç
spe∏nione dla ka˝dego zamiejscowego oÊrodka dydaktycznego odr´bnie.
§ 2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni
mo˝e prowadziç w zamiejscowym oÊrodku dydaktycznym zaj´cia dydaktyczne w ramach programu
studiów wy˝szych zawodowych, je˝eli kierunek studiów odpowiada zakresowi posiadanego przez t´ jednostk´ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
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§ 3. Filia lub wydzia∏ zamiejscowy uczelni mogà
byç utworzone, je˝eli tworzona jednostka spe∏nia,
odr´bnie dla ka˝dego kierunku studiów i poziomu
kszta∏cenia, wszystkie wymagania okreÊlone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z zastrze˝eniem § 4.
§ 4. W przypadku utworzenia filii lub wydzia∏u zamiejscowego za granicà, do minimum kadrowego,
okreÊlonego w przepisach, o których mowa w § 1
ust. 1 pkt 1, mogà byç wliczani cudzoziemcy posiadajàcy co najmniej stopieƒ naukowy doktora w zakresie
specjalnoÊci wchodzàcej w sk∏ad danego kierunku
studiów. Ich liczba nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 50% wymaganego minimum kadrowego na tym kierunku studiów.
§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków tworzenia filii lub wydzia∏u
zamiejscowego uczelni (Dz. U. Nr 55, poz. 479).
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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