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USTAWA 
Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce 

oprac. Marek Górski

TRYB I ZAKRES WDRAŻANIA

Ustawa z 20 lipca 2018 r. – Dz.U. 2018.1668 z 30.08.2018



PRZEDMIOT ANALIZY

▪ Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce - Dz.U. 2018.1668 z 30.08.2018 

▪ Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce; Dz.U. 2018.1669 z 30.08.2018 
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Terminy wejścia w życie 
przepisów ustawy - z dniem publikacji
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31.08.2018 

Art.  5. (dziedziny nauki i dyscypliny naukowe)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 
20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 
dyscyplin artystycznych - Dz.U.2018.1818

Art. 116 ust. 7. (Wykonywanie obowiązków nauczyciela 
akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym 
charakterze…)

Art. 265-274. (ewaluacja jakości działalności naukowej)

Art.  401.  (Program "Wsparcie dla czasopism naukowych")



Terminy wejścia w życie 
przepisów ustawy – 01.10.2018
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Całość ustawy PNSW (ze wskazanymi wyjątkami)

Wyjątki – 01.10 2019

▪ Art. 68 ust. 3. (standardy kształcenia dla wskazanych 
zawodów)

▪ Art. 98-103. (kredyty studenckie)

▪ Art. 263. (delegacja - szczegółowe kryteria ewaluacji jakości 
kształcenia w szkole doktorskiej)



Terminy wejścia w życie 
przepisów ustawy – wyjątki
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01.10 2020
▪ Art.  122.  (legitymacja służbowa)

▪ Art.  243.  (ocena kompleksowa)

▪ Art. 248. (delegacja - ocena kompleksowa)

01.10 2021
▪ Art.  14 ust. 1. (kryteria „uczelni 

akademickiej”)
▪ Art. 15 ust. 1, 5-9. (kryteria i kwalifikacja 

„uczelni zawodowej”)

01.01.2022
▪ Art. 53 ust. 9. (tworzenie 

jednolitych studiów 
magisterskich na 
kierunku przyporząd-
kowanym do dyscypliny)

▪ Art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 
(niektóre wymagania 
dotyczące warunków 
przyjęcia na studia)



Termin początkowy stosowania niektórych 
przepisów ustawy PNSW (art. 2 PWpr)

01.07.19

▪ Art.  359.  (stypendium ministra za znaczące osiągnięcia 
naukowe lub artystyczne)

01.01.20

▪ Art.  407.  (gromadzenie środków z subwencji i dotacji na 
odrębnym rachunku bankowym)

▪ Art.  419.  (obsługa bankowa rachunków funduszy uczelni)
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Kluczowe terminy 
wdrażania nowej regulacji
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Publikacja
30.08.18

Wejście
w życie

01.10.18

Wejście
w życie

regulacji
finansowych

01.01.19

Wejście
w życie

regulacji
ustrojowych

01.10.19

Wejście
w życie
całości

regulacji
31.12.23



System organizacyjny nauki 
i szkolnictwa wyższego 
po reformie

Autonomia uczelni, struktura systemu, organizacja wewnętrzna 
uczelni, nadzór nad uczelniami
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Typy uczelni wyższych

Art. 13. 1. Uczelnia jest: 
1) uczelnią publiczną, jeżeli jest utworzona przez organ państwa; 
2) uczelnią niepubliczną, jeżeli jest utworzona przez osobę fizyczną albo 
osobę prawną inną niż państwowa albo samorządowa osoba prawna, 
zwaną dalej „założycielem”. 
2. Uczelnia jest uczelnią zawodową albo akademicką. 

Art. 14. 1. Uczelnia jest uczelnią akademicką, jeżeli posiada kategorię 
naukową A+, A albo B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej albo 
artystycznej. 

Art. 15. 1. Uczelnia jest uczelnią zawodową, jeżeli prowadzi kształcenie 
uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego oraz nie 
spełnia warunku, o którym mowa w art. 14 ust. 1.
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Nazwa uczelni wyższej

Art. 16. 

1. Wyraz „akademia” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni 
akademickiej. 

2. Wyraz „politechnika” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni 
akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ 
w co najmniej 2 dyscyplinach w zakresie nauk inżynieryjnych 
i technicznych. 

3. Wyraz „uniwersytet” jest zastrzeżony dla nazwy 
uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową 
A+, A albo B+ w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub 
sztuki, zwanych dalej „dziedzinami”, i w co najmniej 
6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zwanych 
dalej „dyscyplinami”. 
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Art. 182. 1 PWpr
Uczelnie działające w dniu 
wejścia w życie ustawy, o 
której mowa w art. 1, mają 
prawo posługiwać się 
nazwami 
dotychczasowymi. 
Art. 16.4 PNSW
W przypadku uzyskania 
kategorii naukowej 
skutkującej koniecznością 
zmiany nazwy uczelni na 
zasadach określonych w 
ust. 1-3, uczelnia może 
posługiwać się nazwą 
dotychczasową.



Autonomia organizacyjna uczelni

Art. 9. 

1. Uczelnia posiada osobowość prawną. 

2. Uczelnia jest autonomiczna na 
zasadach określonych w ustawie.

Art. 17. 

1. Organami uczelni: 

1) publicznej – są rada uczelni, 
rektor i senat; 

2) niepublicznej – są rektor i senat. 

2. Statut uczelni może przewidywać 
również inne organy.

Art. 34. 

1. Statut określa organizację i zasady 
funkcjonowania uczelni , w szczególności:

1) sposób powoływania i odwoływania 
organów uczelni, w tym podmioty 
uprawnione do wskazywania 
kandydatów na rektora, oraz sposób 
organizowania wyborów do organów 
uczelni

2) skład rady uczelni oraz senatu

3) zasady i tryb funkcjonowania rady 
uczelni, senatu i kolegium elektorów
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Autonomia finansowa uczelni

Art. 371. 
1. W formie subwencji przyznaje się środki 
finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2.
(utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i 
badawczego)

2. W formie dotacji podmiotowej przyznaje się 
środki finansowe, o których mowa w art. 365 
pkt 3, 5, 6 i 13.
3. W formie dotacji celowej przyznaje się 
środki finansowe, o których mowa w art. 365 
pkt 4 i 10-12. (m.in. inwestycje)
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01.01.2019

Art. 408. 
1. Uczelnia publiczna oraz 
uczelnia federacyjna 
prowadzi samodzielną 
gospodarkę finansową na 
podstawie planu rzeczowo-
finansowego, zgodnie z 
przepisami o finansach 
publicznych.



Nadzór nad uczelnią –
legalność działania

Art. 426. 

1. W ramach nadzoru nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki 
minister sprawuje nadzór nad: 

1) uczelniami w zakresie zgodności działania z -

 przepisami prawa, 

prawidłowości wydatkowania środków publicznych; 

Art. 427 – uprawnienia nadzorcze ministra:

stwierdzenie nieważności aktu uczelni niezgodnego z prawem

wezwanie do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa

zawieszenie rekrutacji

Art. 418.1 – „zawieszenie” rektora („braki” związane z programem 
naprawczym)
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Nadzór nad 
jakością działania uczelni

Dział VI ustawy – Ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół 
doktorskich, ewaluacja jakości działalności naukowej

Środki kontrolne –
 działania w zakresie ewaluacji kształcenia (kompetencja 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej)
 działania w zakresie ewaluacji jakości naukowej (kompetencja 
Komitetu Ewaluacji Nauki)

Środki nadzorcze – konsekwencje negatywnej oceny
wynikające z przeprowadzonej ewaluacji
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Organizacja wewnętrzna 
uczelni wyższej

Organy uczelni, ich kompetencje, tryb wyłaniania
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Organy uczelni

Art. 17. 

1. Organami uczelni: 

1) publicznej – są  rada uczelni,  rektor i  senat; 

2) niepublicznej – są  rektor i  senat. 

2. Statut uczelni może przewidywać również  inne organy.
Art. 34. 

1. Statut określa organizację i zasady 
funkcjonowania uczelni, w szczególności: 

1) sposób powoływania i odwoływania
organów uczelni; …
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Rada uczelni - skład

Art. 19. 1.

1. W skład rady uczelni wchodzi:

1) 6 lub 8 członków powoływanych przez senat;

2) przewodniczący samorządu studenckiego.

2. Osoby spoza wspólnoty uczelni stanowią 
ponad 50% składu rady uczelni.

Art. 20. 

1. wymagania dotyczące kandydatów na członków 

3. Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z  pełnieniem funkcji 
organu tej lub innej uczelni,  członkostwem w radzie innej uczelni, ani 
zatrudnieniem w administracji publicznej.  
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Art. 22.1
Przewodniczącym 
rady uczelni jest 
jej członek pochodzący
spoza wspólnoty uczelni,
wybrany przez senat.
Art. 10.1.
Pracownicy uczelni, dokto-
ranci i studenci stanowią 
wspólnotę uczelni.



Rada uczelni - zadania

Art. 19. Do zadań rady uczelni należy: 

1) opiniowanie projektu strategii uczelni; 

2) opiniowanie projektu statutu; 

3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni: 

a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego i 
zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania;

b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego 

4) monitorowanie zarządzania uczelnią; 

5) wskazywanie kandydatów na rektora, po 
zaopiniowaniu przez senat; 

7) wykonywanie innych zadań określonych w 
statucie.
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Art. 418. 2. Uczelnia publiczna, w której 
suma strat  przekracza … opracowuje 
program naprawczy.
3. Rada uczelni uchwala program 
naprawczy i przedkłada go ministrowi. 
6. Rada uczelni przedkłada ministrowi 
roczne sprawozdanie z wykonania 
programu naprawczego 

(art.27.2 – wniosek o odwołanie
rektora)

(art.140.4 – możliwość przyznania 
rektorowi dodatku zadaniowego



Powołanie pierwszej rady uczelni
20

Art. 230. 

1.  Senat uczelni publicznej powołuje pierwszą radę 

uczelni w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
2.  Sposób powołania pierwszej rady uczelni określa 

senat.

3.  Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do dnia 

31 grudnia 2020 r.



Rektor – pozycja i zadania

Art. 23. 

1. Do zadań rektora należą 
sprawy dotyczące uczelni, z 
wyjątkiem spraw zastrzeżonych 
przez ustawę lub statut do 
kompetencji innych organów 
uczelni.

2. Do zadań rektora należy w szczególności: 
1) reprezentowanie uczelni; 
2) zarządzanie uczelnią; 
3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu 
strategii uczelni; 
5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; 
6) powoływanie osób do pełnienia funkcji 
kierowniczych w uczelni oraz ich odwoływanie; 
7) prowadzenie polityki kadrowej w uczelni; 

8) tworzenie studiów na określonym kierunku, 
poziomie i profilu;
10) prowadzenie gospodarki finansowej uczelni; 
11) zapewnianie wykonywania przepisów 
obowiązujących w uczelni; 
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3. Rektor nadaje regulamin 
organizacyjny …
4. Od decyzji administracyjnych wyda-
wanych przez rektora służy wniosek o 
ponowne rozpatrzenie sprawy. 



Rektor - wybór

Art. 18. Do zadań rady uczelni należy: 
5) wskazywanie kandydatów na rektora, po 
zaopiniowaniu przez senat;
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Art. 24. 2. Rektora w uczelni: 
1) publicznej – wybiera kolegium elektorów; 
2) niepublicznej – powołuje założyciel albo wybiera senat.
3. Wybór rektora jest dokonywany bezwzględną 
większością głosów. 

Art. 26. 1. Kadencja rektora trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w 
którym został wybrany. 
2. Ta sama osoba może być rektorem nie więcej niż przez 2 następujące po sobie 
kadencje.  

Art. 216. 1. Rektorzy 
uczelni publicznych 
sprawują funkcję do 
końca kadencji 
rozpoczętej przed 
dniem wejścia w życie 
ustawy, o której 
mowa w art. 1. 



Senat - zadania 

Art. 28.1. Do zadań senatu należy: 

1) uchwalanie statutu i 2) regulaminu studiów; 
3) powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni; 
4) przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni; 
7) formułowanie rekomendacji (charakter prawny?) dla rady uczelni i 
rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
8) nadawanie stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i 9) tytułu 
doktora honoris causa;
11) ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i 
kształcenia specjalistycznego;
…
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Senat i inne organy 
w okresie przejściowym
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Art. 232. 1. Senaty uczelni publicznych działają do końca kadencji rozpoczętej 
przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

(posiadają uprawnienia wynikające z nowej ustawy – art. 228.1)

Art. 228.

3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 
30 września 2019 r. prorektorzy, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy uchylanej 
w art. 169 pkt 3, pełnią tę funkcję.

7. Kolegia elektorów, o których mowa w art. 60 ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 
pkt 3, stają się kolegiami elektorów, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 PSWN

5. Znosi się konwenty, o których mowa w art. 60 ust. 4 i 4a ustawy uchylanej w 
art. 157 pkt 3.  (z chwilą wejścia w życie ustawy)



Senat i inne organy 
w okresie przejściowym
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Art. 228. 

2. Z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych jednostek 
organizacyjnych, … oraz kierownicy podstawowych jednostek 
organizacyjnych, … przestają być organami uczelni. 

4. Z dniem 1 października 2019 r. rektorzy wstępują w prawa i 
obowiązki kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.



Statut uczelni 

Art. 34. 1. Statut określa organizację i zasady funkcjonowania uczelni, w szczególności:

1) sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do 
wskazywania kandydatów na rektora, oraz sposób organizowania wyborów do organów 
uczelni;

2) skład rady uczelni oraz senatu;

3) zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów;

4) zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy 
uczelni;

5) typy jednostek organizacyjnych uczelni;

6) funkcje kierownicze w uczelni;

7) zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich 
odwoływania; …
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Statut w okresie przejściowym
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Art. 227. 1. Senaty uczelni uchwalą statuty 

uczelni na podstawie przepisów (nowej) 

ustawy, w terminie umożliwiającym ich 

wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie tej ustawy. 

01.10.2019

Art. 227.3. Statuty uczelni obowiązujące w dniu 

wejścia w życie PNSW zachowują moc do dnia 

wejścia w życie statutów, o których mowa w ust. 1 i 2



Dostosowanie prawa wewnętrznego uczelni
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Art. 235. 1. Uczelnie wprowadzą regulaminy pracy w terminie umożliwiającym 
ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o 
której mowa w art. 1. 

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na 
podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie publiczne ustalą 
regulaminy wynagradzania. 

3. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na 
podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1: 

1) umowy o pracę zostaną dostosowane do przepisów tej ustawy i statutu; 

2) stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania, z wyłączeniem 
stanowiska docenta, zostaną dostosowane do stanowisk określonych w tej ustawie i 
statucie. 

01.10.
2019

01.03.
2020

01.10.
2020



Ewaluacja jakości działania 
uczelni wyższych

Ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i ewaluacja 
jakości działalności naukowej
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Ewaluacja jakości działalności naukowej 

30

Art. 258. 1. Ewaluacji podlega jakość działalności naukowej prowadzonej 
przez:

1) uczelnię akademicką, uczelnię federacyjną, instytut PAN, instytut 
badawczy oraz międzynarodowy instytut; (obowiązkowa)

2) uczelnię zawodową oraz podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, 
posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (na wniosek)

3. Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie 
zatrudniającym według stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym 
przeprowadza się ewaluację, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 
co najmniej 12 pracowników na stanowiskach badawczych i badawczo-
dydaktycznych prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie.



Ewaluacja jakości działalności naukowej 
– finansowe konsekwencje przeprowadzenia
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Art. 362. 

3. Wysokość dotacji ze środków finansowych o których mowa 
w art. 360 pkt 2  zależy w szczególności od:

1) liczby doktorantów;

2) kategorii naukowych podmiotu w poszczególnych 
dyscyplinach;

3) współczynników kosztochłonności określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 lit. b;

4) liczby osób biorących udział w prowadzeniu działalności 
naukowej zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.



Tytuł i stopnie naukowe

Uprawnienia do nadawania stopni i występowania o tytuł, tryb 
uzyskiwania stopni naukowych, okresy przejściowe
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System stopni naukowych

Art. 177. 

1. W systemie szkolnictwa wyższego i nauki nadaje się: 

1) stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki: 

a) stopień doktora, 

b) stopień doktora habilitowanego; 

2) tytuł profesora. 

2. Stopień naukowy nadaje się w ►dziedzinie nauki i ►dyscyplinie naukowej. 

3. Stopień w zakresie sztuki nadaje się w ►dziedzinie sztuki i ►dyscyplinie 

artystycznej. 

4. Tytuł profesora nadaje się w ►dziedzinie albo w dziedzinie i dyscyplinie lub 

dyscyplinach.
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Nadawanie stopni naukowych 
– właściwość organów

Art. 178. 1. Stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki 
nadaje, w drodze decyzji administracyjnej: 

1) w uczelni – senat lub inny organ uczelni, o którym mowa w 
art. 28 ust. 4; …

3. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w 
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy 
Kpa.

4. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
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Stopień doktora 
– uprawnienia do nadawania

Art. 185. 

1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora posiada 
uczelnia, uczelnia federacyjna, instytut PAN, instytut 
badawczy albo międzynarodowy instytut w dyscyplinie, w 
której posiada kategorię naukową A+, A albo B+, zwane 
dalej „podmiotami doktoryzującymi”. 
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Szkoły doktorskie

Art. 193. 1. Kształcenie doktorantów odbywa się w szkole doktorskiej.

2. Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia doktorantów 
w co najmniej 2 dyscyplinach, o których mowa w ust. 3 lub 4.

3. Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię, uczelnię 
federacyjną, instytut PAN, instytut badawczy albo międzynarodowy 
instytut posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 
2 dyscyplinach, zwane dalej „podmiotem prowadzącym szkołę 
doktorską”.

4. Szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie … 
(analogicznie jak nadawanie stopnia)
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Stopień doktora habilitowanego –
uprawnienie do nadawania

Art. 213. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego posiada uczelnia, uczelnia federacyjna, instytut 
PAN, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut, w 
dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową A+, A albo B+, 
zwane dalej „podmiotami habilitującymi”.
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Uprawnienia do nadawania stopni 
-okres przejściowy

Art. 174. 1. Jednostki organizacyjne, będące jednocześnie jednostką 
naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 157 pkt 4, które w dniu 
wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadają kategorię 
naukową C lub nie posiadają kategorii naukowej, tracą uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego, przyznane na podstawie 
ustawy uchylanej w art. 157 pkt 2.

2. Uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania 
stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie 
przepisów dotychczasowych, stają się uprawnieniami uczelni do 
nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu 
ustawy PSWN.
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Uprawnienia do nadawania stopni 
-okres przejściowy

Kryterium osobowe (stan zatrudnienia) oceniane według 
art. 175 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 176 ust. 2 pkt 2 i 3 PWpr –

o stopień doktora - zatrudnianie co najmniej 12 osób posiadających 
co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest 
podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową 
lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma uprawnienie,

o stopień doktora habilitowanego - zatrudnianie co najmniej 12 
osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego 
lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami 
doktora habilitowanego, dla których ten podmiot jest podstawowym 
miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, 
w których zakresie podmiot ma uprawnienie
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Uprawnienia do nadawania stopni 
-okres przejściowy

Art. 177. 1. W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie… składają 

do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oświadczenia w 

sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania 

stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej 

dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 4 ustawy PSWN.

2. W terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia Centralna 

Komisja do Spraw Stopni i Tytułów może wnieść sprzeciw w drodze 

decyzji administracyjnej, dokonując jednocześnie przyporządkowania 

innego niż wskazane w oświadczeniu, po zasięgnięciu opinii Komitetu 

Polityki Naukowej.
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Uprawnienia do nadawania stopni 
-okres przejściowy

Art. 177. 3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Centralna 
Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydaje komunikat o:

1) przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora 
lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w 
jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 5 ust. 3 PNSW;…

4. W komunikacie Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 
uwzględnia również uprawnienia podmiotów, o których mowa w 
ust. 1, które nie złożyły oświadczenia w terminie wskazanym w 
tym przepisie.
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Uprawnienia do nadawania stopni 
-okres przejściowy

Realizacja uprawnień w zakresie nadawania stopni i prowadzenia czynności 
związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora 
(art. 179.2.2 i 3) –

o do 30.09.19 – rada jednostki organizacyjnej

o od 01.10.19 – senat albo inny organ wskazany w statucie

Nadawanie stopnia (art. 179.1 PWpr) –

o do 30.04.19 – na zasadach dotychczasowych

wyjątek - postępowanie wszczęte między 01.10.18 a 30.04.19 
(art. 179.3.1 PWpr)
o w postępowaniu wszczętym między 01.10.18 a 30.04.19 albo 
wszczętym wcześniej, w którym nadanie stopnia następuje po 30.04.19 - w 
dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie 
PNSW
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Uprawnienia do nadawania stopni 
-okres przejściowy

Podjęcie przez senat uchwał
określających sposób postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora (art. 192.2) lub stopnia doktora 
habilitowanego (art. 221.14) –
do 01.10.19 (art. 180 PWpr)
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Uprawnienia do nadawania stopni 
-okres przejściowy

Wszczęcie postępowań w sprawie nadania stopnia –

• do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, 
postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu 
profesora wszczyna się na podstawie przepisów 
dotychczasowych (art. 179.2 PWpr)

• w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. 
nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia 
doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora 
(art. 179.5 PWpr)
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Uprawnienia do nadawania stopni 
-okres przejściowy

Prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia –

▪ przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie 
tytułu profesora „wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 
PNSW, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych”; zakończone do 
30.04.19 także nadanie stopnia według zasad dotychczasowych (art. 179.1 
PWpr)

▪ przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie 
tytułu profesora wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy PNSW (art. 179.3) –
„W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach 
o nadanie tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy 
PNSW do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie 
przepisów dotychczasowych, z tym, że” … (w nowych dziedzinach i 
dyscyplinach)
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Pracownicy uczelni

Rodzaje stanowisk, składane oświadczenia
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Formy zatrudnienia w uczelni

Art. 112. Pracownikami uczelni są  nauczyciele akademiccy 
oraz  pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Art. 114. Nauczycieli akademickich zatrudnia się w 
następujących grupach pracowników:

1) dydaktycznych;
2) badawczych;
3) badawczo-dydaktycznych.
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Formy zatrudnienia w uczelni

Art. 116. 1. Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku:
1) profesora;
2) profesora uczelni;
3) adiunkta;
4) asystenta.

2. Na stanowisku:
1) profesora – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora;
2) profesora uczelni – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej 
stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia:

a) dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych,
b) naukowe – w przypadku pracowników badawczych,
c) naukowe lub dydaktyczne – w przypadku pracowników badawczo-
dydaktycznych;

3) adiunkta – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień 
doktora;
4) asystenta – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, 
magistra inżyniera albo równorzędny.
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Formy zatrudnienia w uczelni

Art. 265.5 PNSW – Pracownik prowadzący działalność naukową, w 
terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia 
roku, w którym został zatrudniony, składa oświadczenie upoważniające 
zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby pracowników, o 
których mowa w ust. 4 (pracowników prowadzących działalność 
naukową w danej dyscyplinie). W przypadku zmiany dyscypliny 
oświadczenie składa się niezwłocznie. Oświadczenie można złożyć tylko 
w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach, o których mowa w 
art. 343 ust. 7 i 8. 
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Formy zatrudnienia w uczelni

Art. 343.7 PNSW – Osoba prowadząca działalność naukową i osoba 
biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej nie częściej niż 
raz na 2 lata składa rektorowi … oświadczenie o dziedzinie i 
dyscyplinie, którą reprezentuje.
8.  Osoba, o której mowa w ust. 7, może reprezentować łącznie nie 
więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest 
zatrudniona.
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Formy zatrudnienia w uczelni

Art. 343.11 PNSW – Inna osoba prowadząca zajęcia, posiadająca 
kompetencje i co najmniej 5-letnie doświadczenie uzyskane poza 
uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach 
programu studiów, składa rektorowi oświadczenie o okresie 
doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią w terminie 14 
dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć.
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▪ Po raz pierwszy – do 30.11.2018
(art. 219.12 PWpr)
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