WYCIĄG Z PROJEKTU USTAWY
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
Art. 118.
1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie
mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie
nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na
podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy
Art. 120.
Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego
doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia
naukowego doktora habilitowanego, a także warunki skracania i przedłużania oraz
zawieszania tych okresów określa statut, z tym że zatrudnienie na
każdym z tych stanowisk osoby nieposiadającej stopnia doktora lub doktora
habilitowanego nie może trwać dłużej niż osiem lat.
Art. 124.
1. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem
akademickim w przypadku:
...................
3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, o której mowa w
art. 132;
4) podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia
lub prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody rektora, o której mowa w art. 129 ust.1
i 8.
Art. 132.
Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie
należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111.
Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na
wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest
zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora,
zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.
Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii
ekspertów spoza uczelni, określa statut.

PRZEPISY KOŃCOWE USTAWY
Art. 22

1. Stosunek pracy osoby zatrudnionej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na
podstawie mianowania na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 2, staje się z dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy stosunkiem pracy na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony. Stosunek pracy osoby zatrudnionej przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy na podstawie mianowania na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 2, staje się z
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosunkiem pracy na podstawie umowy o pracę
na czas określony.
Art. 23
1. Okres zatrudnienia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowisku
asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na
stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego
zalicza się do okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 120 ustawy, której mowa w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. W przypadku gdyby okres zatrudnienia był dłuższy niż okres, o którym mowa w art. 120
ustawy, której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, osoby, o których mowa
w ust. 1, mogą być zatrudnione na dotychczasowych stanowiskach nie dłużej niż przez
dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 25.
Nauczycielom akademickim, którym wszczęto przewód habilitacyjny na podstawie
przepisów dotychczasowych, przygotowującym rozprawę habilitacyjną przysługuje w
okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy płatny urlop naukowy na
dotychczasowych zasadach.

Art. 33
1. Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora,
niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone na podstawie
przepisów dotychczasowych.
2. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na wniosek osoby
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora,
mogą być prowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie
tytułu profesora na podstawie przepisów dotychczasowych albo przewody doktorskie,
postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie
przepisów ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz.
1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620)
Art. 16.
1. Do postępowania habilitacyjnego może
stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe
stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład
naukowej lub artystycznej oraz wykazuje
artystyczną.

zostać dopuszczona osoba, która posiada
lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu
autora w rozwój określonej dyscypliny
się istotną aktywnością naukową lub

2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić:
1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo
jednotematyczny cykl publikacji;
2) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne
lub artystyczne;
3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest
indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego.
3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty tajemnicą
państwową.
4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia,
kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
biorąc pod uwagę osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinach nauki i sztuki lub obszarach
wiedzy, współpracę międzynarodową, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz
uzyskane nagrody.”

