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• Ustrój	jednostek	szkolnictwa	wyższego

•Zgodnie	 z	 przyjętym	 założeniem	 uprawnienia	 do	 prowadzenia	
studiów	i	nadawania	stopni	naukowych	będą	przypisane	uczelniom,	
a	nie	ich	jednostkom	organizacyjnym.		

•Ponadto	 uczelnia	 będzie	 przedmiotem	 ewaluacji	 jakości	
działalności	 naukowej	 w	 przekroju	 poszczególnych	 dyscyplin	 -	 w	
projekcie	 zmieniono	 klasyfikację	 dziedzin	 i	 dyscyplin	 naukowych,	
opierając	się	na	modelu	OECD.		

•Kształcenie	 w	 uczelni	 będzie	 prowadzone	 w	 dziedzinach	 nauki	 i	
dyscyplinach	 naukowych	 lub	 dziedzinie	 sztuki	 i	 dyscyplinach	
artystycznych.



• Ustrój	jednostek	szkolnictwa	wyższego

• OECD	
•1.	Nauki	przyrodnicze	

•2.	Nauki	inżynieryjne	i	techniczne	

•3.	Nauki	medyczne	i	nauki	o	zdrowiu	

•4.	Nauki	rolnicze	

•5.	Nauki	społeczne	

•6.	Nauki	humanistyczne



• Ustrój	jednostek	szkolnictwa	wyższego

• OECD	
•3.	Nauki	medyczne	i	nauki	o	zdrowiu:	

•												3.1.	Medycyna	ogólna	
•	 3.2.	Medycyna	kliniczna	
•	 3.3.	Nauka	o	Zdrowiu	
•	 3.4	Biotechnologia	medyczna	
•	 3.5	Inne	nauki	medyczne



• Organy	uczelni

•Organami	uczelni	publicznej	będą:	rada	uczelni,	rektor	i	senat.	

•Podstawowym	 dokumentem	 regulującym	 funkcjonowanie	 uczelni	
będzie	statut.	Statut	uczelni	publicznej	będzie	uchwalany	przez	senat	po	
zaopiniowaniu	 przez	 radę	 uczelni	 oraz	 związki	 zawodowe	 działające	 w	
uczelni.		

•Statut	będzie	określał	organizację	i	zasady	funkcjonowania	uczelni,	a	w	
szczególności:	 sposób	 powoływania	 organów	 uczelni,	 skład	 senatu,	
funkcje	kierownicze	w	uczelni,	tryb	nadawania	stopni	naukowych,	stopni	
w	 zakresie	 sztuki	 i	 tytułu	 doktora	 honoris	 causa,	 zasady	 prowadzenia	
działalności	gospodarczej	przez	uczelnię



• Organy	uczelni

•Z	dniem	30	września	2019	r.	rady	podstawowych	jednostek	
organizacyjnych,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 60	 ust.	 1	 ustawy	
uchylanej	 w	 art.	 157	 pkt	 3	 [Psw],	 oraz	 kierownicy	
podstawowych	 jednostek	organizacyjnych,	o	których	mowa	
w	art.	60	ust.	6	tej	ustawy,	przestają	być	organami	uczelni.		

•Senat	uczelni	publicznej	powołuje	pierwszą	radę	uczelni	w	
terminie	do	dnia	30	czerwca	2019	r.	

•Sposób	powołania	pierwszej	rady	uczelni	określa	senat.	
•Kadencja	 pierwszej	 rady	 uczelni	 trwa	 do	 dnia	 31	 grudnia	
2020	roku.



• Senat	uczelni

•Do	 ustawowych	 zadań	 senatu	 należeć	 będzie	 w	 szczególności:	
uchwalanie	 statutu	 oraz	 regulaminu	 studiów,	 opiniowanie	 projektu	
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	
naukowych	 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.



• Kierunki	kształcenia	

•Uczelnia	 prowadzi	 kształcenie	 na	 studiach	 na	 określonym	 kierunku,	
poziomie	 i	 profilu.	 Uczelnia	 przyporządkowuje	 kierunek	 do	 co	 najmniej	 1	
dyscypliny.	

•W	 przypadku	 przyporządkowania	 kierunku	 studiów	 do	 więcej	 niż	 1	
dyscypliny,	 wskazuje	 się	 dyscyplinę	 wiodącą,	 w	 ramach	 której	 będzie	
uzyskiwana	ponad	połowa	efektów	uczenia	się.	

•	 Utworzenie	 studiów	 na	 określonym	 kierunku,	 poziomie	 i	 profilu	 wymaga	
pozwolenia	ministra.	

•Pozwo len ia	 n ie	 wymaga	 u tworzen ie	 s tud iów	 na	 k ie runku	
przyporządkowanym	do	dyscypliny,	o	której	mowa	w	ust.	1,	albo	dyscypliny	
wiodącej:	w	której	uczelnia	posiada	kategorię	naukową	A+	albo	A;	



• 	Kadra	akademicka

•W	 projekcie	 wprowadzono	 zasadę,	 że	 zajęcia	 na	 studiach	 są	
prowadzone	 przez	 nauczycieli	 akademickich	 zatrudnionych	 w	
danej	uczelni	oraz	przez	inne	osoby	posiadające	doświadczenie	
w	 zakresie	 programu	 studiów	 oraz	 że	 w	 ramach	 programu	
studiów	o	profilu	praktycznym	co	najmniej	50%	godzin	zajęć,	a	
o	 profilu	 ogólnoakademickim	 co	 najmniej	 75%	 godzin	 zajęć	 -	
prowadzona	 jest	przez	nauczycieli	akademickich	zatrudnionych	
w	tej	uczelni	jako	podstawowym	miejscu	pracy.



• Kadra	akademicka	

•W	projekcie	przewidziano,	 że	 stosunki	pracy	będą	nawiązywane	
wyłącznie	na	podstawie	umowy	o	pracę	na	czas	nieokreślony	albo	
na	czas	określony	do	czterech	lat.		

•Nawiązanie	 z	 nauczycielem	 akademickim	 pierwszego	 stosunku	
pracy	 w	 danej	 uczelni	 publicznej,	 na	 czas	 nieokreślony	 lub	
określony	 dłuższy	 niż	 3	 miesiące,	 w	 wymiarze	 przekraczającym	
połowę	 pełnego	 wymiaru	 czasu	 pracy,	 następuje	 po	
przeprowadzeniu	otwartego	konkursu.	

•Warunkiem	wskazania	uczelni	jako	podstawowego	miejsca	pracy	
jest	 zatrudnienie	 w	 niej	 w	 pełnym	 wymiarze	 czasu	 pracy.	
Nauczyciel	 akademicki	 może	 mieć	 jednocześnie	 tylko	 jedno	
podstawowe	miejsce	pracy.



• Kadra	akademicka

•W	 przypadku	 umów	 na	 czas	 określony	 po	 uzyskaniu	 przez	
nauczyciela	 akademickiego	 pozytywnej	 oceny	 okresowej	 może	
być	 z	 nim	 zawarta	 umowa	 o	 pracę	 na	 czas	 nieokreślony	 bez	
przeprowadzania	konkursu.	
•Projekt	 dopuszcza	 rozwiązanie	 stosunku	 pracy	 za	
wypowiedzeniem	 po	 otrzymaniu	 przez	 nauczyc ie la	
akademickiego	 jednej	 oceny	 negatywnej,	 natomiast	 po	 dwóch	
kolejnych	ocenach	negatywnych	następować	będzie	rozwiązanie	
stosunku	pracy	bez	wypowiedzenia.



• Kadra	akademicka

•Nauczyciela	akademickiego	obowiązuje	system	zadaniowego	czasu	pracy.		

•Roczny	wymiar	zajęć	dydaktycznych	wynosi:		

1. do	240	godzin	dydaktycznych	–	dla	pracownika	badawczo-dydaktycznego,		
2. do	360	godzin	dydaktycznych	–	dla	pracownika	dydaktycznego,		
3. do	 540	 godzin	 dydaktycznych	 –	 dla	 pracownika	 dydaktycznego	

zatrudnionego	na	stanowisku	lektora	lub	instruktora		

•		–	przy	czym	1	godzina	dydaktyczna	wynosi	45	minut.		

•	 Do	 rocznego	 wymiaru	 zajęć	 dydaktycznych	 zalicza	 się	 czas	 przeznaczony	 na	
kształcenie	doktorantów



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

•1	czerwca	2018	r.:		
•wydanie	rozporządzenia	w	sprawie	nowej	klasyfikacji	dziedzin	nauki	
i	 dyscyplin	 naukowych	 oraz	 dyscyplin	 artystycznych	 w	 ramach	
dziedziny	 sztuki,	 uwzględniającej	 systematykę	 dziedzin	 i	 dyscyplin	
OECD),		

•	 wejście	 w	 życie	 przepisów	 dotyczących	 pobierania	 przez	 uczelnie	
opłat	od	studentów.		

•Uczelnie	 będą	 zobowiązane	 opublikować	 do	 1	 lipca	 2018	 r.	 katalogi	
opłat	 dla	 osób	 rozpoczynających	 studia	wyższe	w	 roku	 akademickim	
2018/2019.	-	1	października	2018	r.	o	



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

•1	października	2018	r.	o	wejście	w	życie	ustawy		
•rozpoczęcie	okresu	dostosowawczego	w	uczelniach	(m.in.	przygotowanie	nowych	statutów,	
regulaminów	studiów,	regulaminów	pracy),		

•utrata	 uprawnień	 do	 nadawania	 stopnia	 doktora	 habilitowanego	 przez	 jednostki	
organizacyjne,	które	posiadają	kategorię	naukową	C	lub	nie	posiadają	kategorii	naukowej,		

•-	wstąpienie	 przez	 uczelnie	 w	 ogół	 praw	 i	 obowiązków	 ich	 podstawowych	 jednostek	
organizacyjnych,	 w	 tym	 m.in.	 przeniesienie	 uprawnień	 do	 prowadzenia	 kierunków	
studiów	 i	 nadawania	 stopni	 naukowych	 na	 poziom	 uczelni	 (przewody	 doktorskie	 oraz	
postępowania	 habilitacyjne	 będą	 mogły	 być	 prowadzone	 przed	 radami	 jednostek	
organizacyjnych	uczelni	do	30	września	2019	r.),	
•



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

•31	października	2018	r.		
•termin	składania	przez	nauczycieli	akademickich	oraz	
osoby	 biorące	 udział	 w	 prowadzeniu	 działalności	
naukowej	 pierwszych	 oświadczeń	 w	 sprawie	
dyscyplin	 i	 dziedzin	według	 nowej	 klasyfikacji,	 które	
reprezentują.



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

•31	marca	2019	r.		
•	 termin	 na	 dostosowanie	 programów	 studiów	
rozpoczynanych	 w	 roku	 akademickim	 2019/2020	 do	
przepisów	ustawy	(m.in.	w	zakresie	dłuższych	praktyk	
zawodowych	 na	 studiach	 pierwszego	 stopnia	 i	
jednolitych	 studiów	 magisterskich	 o	 profilu	
praktycznym).	-	



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

•30	kwietnia	2019	r.		

•ostatni	 dzień,	 w	 którym	 przewody	 doktorskie,	
postępowania	 w	 sprawie	 nadania	 stopnia	 doktora	
habilitowanego	 oraz	 tytułu	 profesora	 wszczynane	 są	
według	dotychczasowych	zasad,		

•



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

•1	maja	2019	r.	
•	 stopnie	 przyznawane	 na	 starych	 zasadach	 ale	 w	 nowych	
dyscyplinach	(do	31	grudnia	2020	r.	–	po	tym	terminie	przewody,	
postępowania	umarza	się),		

•	 początek	 5-miesięcznego	 okresu,	 w	 którym	 nie	 wszczyna	 się	
nowych	postępowań	w	sprawie	nadania	stopnia	doktora,	doktora	
habilitowanego	oraz	tytułu	profesora!!!!.	-	



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

•30	czerwca	2019	r.		
•powołanie	 pierwszych	 rad	 uczelni	 na	 podstawie	
określonych	 przez	 senat	 w	 specjalnym	 trybie	
szczegółowych	 zasad	 przejściowych.	 Rady	 uczelni	 do	
końca	 września	 2019	 r.	 będą	 realizować	 jedynie	
zadanie	związane	z	wyborem	kandydatów	na	rektora.	
Pierwsza	kadencja	Rady	będzie	trwała	półtora	roku,



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

• 30	września	2019r.		

•termin,	w	którym	organy	jednostek	organizacyjnych	
uczelni	przestają	być	organami	uczelni	w	rozumieniu	
ustawy,		

•	



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

• 1	października	2019	r.		

•wejście	 w	 życie	 nowych	 statutów	 uczelni,	 regulaminów	
studiów,	regulaminów	szkół	doktorskich,	regulaminów	pracy	w	
uczelniach	oraz	uchwał	w	sprawie	czynności	w	postępowaniach	
w	sprawie	nadania	stopnia,	
•



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

•31	grudnia	2019	r.		
•zakończenie	 działalności	 przez	 Komitet	 Ewaluacji	 Jednostek	
Naukowych			
•1	stycznia	2020	r.		
•przekształcenie	 Biura	 CK	 w	 Biuro	 Rady	 Doskonałości	
Naukowej	



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

•31	sierpnia	2020	r.		

•Koniec	 kadencji	 rektorów,	 którzy	 rozpoczęli	 swoje	
kadencję	w	latach	2015–2017.		
•W	przypadku	rektorów,	którzy	rozpoczęli	kadencję	w	
roku	2017,	kadencja	2017–2020	nie	liczy	się	do	limitu	
dwóch	kadencji.		



• Przepisy	wprowadzające	ustawę	PSW

•31	grudnia	2023	r.		
•	 Koniec	 możliwości	 kształcenia	 i	 finansowania	 doktorantów,	
którzy	 rozpoczęli	 studia	 doktoranckie	 przed	 2019/2020	 i	
kontynuowali	 je	 na	 dotychczasowych	 zasadach	 (z	 wyjątkiem	
stypendiów	ministra	dla	doktorantów).		
• 	


