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Na kanwie sprawy prowadzonej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

ujawnił się problem uregulowania statusu słuchaczy i absolwentów kolegiów 

nauczycielskich oraz zasad podejmowania przez te osoby studiów na uczelni, która 

sprawowała opiekę naukowo-dydaktyczną nad danym kolegium językowym. 

W piśmie z dnia 29 grudnia 2010 r., znak DN-525/11/12/08/09 skierowanym do 

Biura Rzecznika Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego stwierdził, że 

zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, słuchacze 

kolegium nie stają się studentami UJ, jednakże po złożeniu egzaminu licencjackiego 

przed Komisją UJ stają się absolwentami tej uczelni. Jak wyjaśniono w w/w piśmie w 

przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego sytuacja taka ma miejsce, gdyż przyjmowanie 

słuchaczy kolegium na III rok studiów - w celu złożenia przez nich egzaminu 

dyplomowego stoi w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm). W związku z wejściem w 

życie w 2006 r. zmian do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 

sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 104, poz. 664 ze 

zm.), które zakładają rekrutację słuchaczy kolegiów na studia w uczelni prowadzącej 

opiekę naukowo-dydaktyczną, Uniwersytet Jagielloński był zmuszony wypowiedzieć 

umowy z kolegiami,nad którymi sprawował wspomnianą opiekę. Jednocześnie w w/w 

piśmie zaznaczono, że Uniwersytet Jagielloński nie otrzymał z Ministerstwa 
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jednoznacznej odpowiedzi na szereg wątpliwości szczegółowo przedstawionych w 

piśmie uczelni z dnia 24 lipca 2008 r. znak: DN-517/9/2/07/08, dotyczących m.in. 

możliwości podejmowania przez słuchaczy i absolwentów kolegiów studiów w uczelni 

wyższej oraz ich statusu jako studentów szkoły wyższej. 

Konieczność wyjaśnienia powyższych wątpliwości jest o tyle istotna, że zgodnie 

z art. 261 b Prawa o szkolnictwie wyższym, porozumienia zawarte przez organy 

prowadzące kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych albo 

kolegia pracowników służb społecznych z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają 

one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do 

egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, tracą moc 

dopiero z dniem 30 września 2015 r. 

W związku z powyższym, stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 

lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001r.Nr 14, poz. 147 ze zm.) 

zwracam się do Pani Minister o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 


