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Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce
(Wejście w życie
1 października 2018 r. – 1 stycznia 2022 r.)
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Ewaluacja jakości działalności naukowej:
Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w
podmiocie zatrudniającym w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy co najmniej 12 pracowników;
3 kryteria ewaluacji:
1. poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej
działalności
2. efekty finansowe badań naukowych i prac
rozwojowych
3. wpływ
działalności
na
funkcjonowanie
społeczeństwa i gospodarkę (ocena ekspercka).
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Uwaga:
ewaluacja obejmuje osiągnięcia, które powstały
w związku z zatrudnieniem oraz osiągnięcia
artystyczne, które powstały bez związku z
zatrudnieniem
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W rozporządzeniach:
• nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin
• parametry do oceny ewaluacyjnej
• wykaz i punktacja wydawnictw
• nowa lista czasopism punktowanych
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Kategorie naukowe:

A+

A

B+

B

C

Od nich będzie zależała pozycja uczelni w
podziale, uprawnienia do nadawania stopni,
prowadzenia szkół doktorskich, prowadzenia
kierunków studiów
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Kwalifikowanie do grup uczelni:
Minister w terminie 7 dni od dnia zakończenia
ewaluacji jakości działalności naukowej za lata
2017-2020, czyli w pierwszej połowie roku 2021,
ogłasza komunikat o zakwalifikowaniu uczelni do
grupy uczelni zawodowych albo grupy uczelni
akademickich. Uczelnie badawcze wyłonione
zostaną w drodze konkursu.
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Podział uczelni:
1.

Uczelnie badawcze (uczelnie „flagowe”, skupione na
prowadzeniu badań, w skali kraju ma ich być 10)

2.

Uczelnie akademickie – co najmniej jedna dyscyplina
oceniona na A+, A lub B+ (studia pierwszego stopnia oraz
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
możliwość kształcenia doktorantów)

3.

Uczelnie zawodowe (kształcenie na studiach wyłącznie o
profilu praktycznym, tylko studia pierwszego stopnia, w
drodze specjalnej zgody studia drugiego stopnia)*
Możliwość tworzenia uczelni federacyjnych, również z instytutami PAN i instytutami badawczymi, z
wyłączeniem uczelni niepublicznych
*12 miesięcy od decyzji na dostosowanie się, ale zaprzestanie kształcenia doktorantów z końcem roku
akademickiego, w którym uczelnia otrzyma status uczelni zawodowej

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.

Studia: prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu, przypisane
do co najmniej 1 dyscypliny:
• w przypadku gdy ta dyscyplina ma kategorię B potrzebne pozwolenie
ministra
• w przypadku gdy ta dyscyplina ma kategorię C też potrzebne pozwolenie
ale taki kierunek może być tylko kierunkiem praktycznym (bez zgody na
kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela)
• stacjonarne – co najmniej połowa punktów ETCS jest uzyskiwana w
ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich, liczba
studentów stacjonarnych w uczelni musi być większa niż niestacjonarnych
• niestacjonarne – mniej niż połowa punktów ETCS może być uzyskiwana w
ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
• profil praktyczny – co najmniej 50% godzin prowadzonych przez
nauczycieli zatrudnionych w uczelni jako pierwszym miejscu pracy
• profil ogólnoakademicki – co najmniej 75 % godzin prowadzonych przez
nauczycieli zatrudnionych w uczelni jako pierwszym miejscu pracy

* znikają minima kadrowe
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Kariera akademicka:

Rodzaje pracowników:
• dydaktyczni
• badawczy
• badawczo-dydaktyczni
Stanowiska dla pracowników badawczo-dydaktycznych:
• profesor
• profesor uczelni
• adiunkt
• asystent
podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę, znikają
mianowania
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Stopnie i tytuły naukowe:
I. doktor: uprawnienie do nadawania stopnia
doktora posiada uczelnia w dyscyplinie, w
której posiada kategorię naukową A+, A albo
B+;
1. wymagania (zmiany):
trzech
recenzentów
zewnętrznych,
dopuszczenie do obrony jeśli co najmniej
dwie pozytywne, certyfikat językowy na
poziomie co najmniej B2
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2. Możliwości uzyskania stopnia doktora:
• ścieżka eksternistyczna
• doktorat wdrożeniowy
• szkoła doktorska: może być prowadzona przez
uczelnie posiadające kategorię naukową A+, A
albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach (1 w
dziedzinie sztuki); tylko tryb stacjonarny, 6-8
semestrów, ocena śródokresowa (zewnętrzna)
postępów, powszechne stypendia
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II. doktor habilitowany: uprawnienie do nadawania
stopnia doktora habilitowanego posiada uczelnia w
dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową A+, A, B+
1. wymagania (zmiany): istotna aktywność naukowa
albo artystyczna realizowana w więcej niż jednej
uczelni lub instytucji naukowej
2. procedura (zmiany): wszyscy recenzenci zewnętrzni,
stanowisko komisji musi być negatywne jeśli co
najmniej 2 recenzje są negatywne, brak możliwości
nadania stopnia jeśli stanowisko komisji negatywne,
możliwość
przeprowadzenia
kolokwium
habilitacyjnego
w
naukach
humanistycznych,
społecznych lub teologicznych
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III. tytuł profesora
zmiany w stosunku do obecnych przepisów:
- znika wymóg wypromowania doktorantów
- uczestnictwo w projekcie finansowanym w
ramach konkursu lub odbyty staż naukowy
- wniosek kierowany do RDN, która powołuje
recenzentów i na podstawie ich recenzji
kieruje lub nie wniosek do Prezydenta
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Organy uczelni publicznej:
1. Rada uczelni: 7 lub 9 członków; odpowiednio 6 lub
8 członków będzie powoływać senat. Dodatkowo
członkiem rady uczelni będzie przewodniczący
samorządu studenckiego; co najmniej 50% składu
rady mają stanowić osoby spoza wspólnoty uczelni,
przewodniczący Rady – spośród członków
pochodzących spoza wspólnoty uczelni
2. Rektor
3. Senat

Zadania:
1. Rada: opiniowanie projektu strategii, projektu statutu,
monitorowanie gospodarki finansowej, monitorowanie zarządzania
uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu
przez senat), opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii
2. Rektor: zarządzanie uczelnią, przygotowywanie projektów statutu i
projektu strategii uczelni, prowadzenie polityki kadrowej,
powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni,
prowadzenie gospodarki finansowej uczelni, ustalanie szczegółowej
struktury organizacyjnej uczelni
3. Senat: uchwalanie regulaminu studiów, statutu oraz strategii
uczelni, powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni,
przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni i realizacji strategii
uczelni, formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w
zakresie wykonywanych przez nich zadań, nadawanie stopni i
tytułu doktora honoris causa, określanie programów studiów oraz
studiów podyplomowych, określanie sposobu i trybu
potwierdzania efektów uczenia się, wskazywanie kandydatów do
instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i
nauki
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Finasowanie:
Uczelnia publiczna będzie otrzymywać jedną, połączoną z kilku, dotację
na utrzymanie potencjału badawczego i dydaktycznego. Dotacja ta
będzie miała charakter dotacji podmiotowej, czyli będzie mogła zostać
przeznaczona na działalność bieżącą. Nie będzie „znaczenia środków”.
Środki finansowe przeznacza się na:
1) utrzymanie potencjału dydaktycznego (kształcenie studentów na
studiach stacjonarnych, utrzymanie uczelni, w tym domów i
stołówek studenckich, rozwój zawodowy pracowników uczelni;
2) utrzymanie potencjału badawczego (prowadzenie działalności
naukowej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej
oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej
500 000 złotych, kształcenie w szkole doktorskiej)

Założenia ustawy 2.0

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Wysokość dotacji zależna w szczególności od:
przynależności uczelni do danej grupy uczelni;
liczby nauczycieli akademickich i studentów
studiów stacjonarnych;
współczynników kosztochłonności;
liczby doktorantów;
kategorii
naukowych
podmiotu
w
poszczególnych dyscyplinach;
liczby osób biorących udział w prowadzeniu
działalności naukowej zatrudnionych na
podstawie stosunku pracy (liczba N).
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Organizacje przedstawicielskie:
(funkcje zbliżone do dotychczasowych)
• Rada Doskonałości Naukowej zamiast Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytułu
• Komisja Ewaluacji Nauki
• Państwowa Komisja Akredytacyjna
• Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
• Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
• Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
• Parlament Studentów RP
• Krajowa Reprezentacja Doktorantów
• Komitet Polityki Naukowej

