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USTAWA PRAWO O 

SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I 

NAUCE – GDZIE JESTEŚMY

WYZWANIA ROKU 

AKADEMICKIEGO 2019/2020



Wyzwania roku akademickiego 2019/2020

Wewnętrzne akty prawne

• statut, regulamin organizacyjny, regulamin 

studiów, regulamin pracy (są?)

• regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy 

pracy (do 1 maja 2020)

Stosunki pracy 

• do 30 września 2020 uczelnie dostosują umowy o 

pracę

• do osób zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 

2019 stosuje się przepisy dotychczasowe (w tym 

przepisy o „rotacji” osób zatrudnionych na 

stanowiskach adiunkta i asystenta)

Rok wyborczy
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➢ rektorzy i senaty uczelni publicznych pełnią funkcję do końca 

kadencji (kadencje rozpoczęte 2015 i 2017 kończą się 31 sierpnia 

2020 r.)
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Rok wyborczy

Wyzwania roku akademickiego 2019/2020
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USTAWA PRAWO O 

SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I 

NAUCE – EWALUACJA 

JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI 

NAUKOWEJ 2021



Ustawa PSWN a zmiany w uczelniach 

➢ ewaluacja przeprowadzana będzie w dyscyplinach (w odróżnieniu od 

parametryzacji, która dotyczyła jednostek)

➢ pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej zostanie 

przeprowadzona w 2021 r.

➢ podmiotem przeprowadzającym ewaluację jest Komisja  Ewaluacji 

Nauki (KEN)

➢ na podstawie wyników ewaluacji Minister będzie przyznawał 

kategorię naukową A+, A, B+, B albo C (decyzja administracyjna)
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Ewaluacja jakości działalności naukowej



Ustawa PSWN a zmiany w uczelniach 

➢ akademickość uczelni (akademicka - prowadzi działalność 

naukową i posiada kategorię naukową co najmniej B+ w co 

najmniej 1 dyscyplinie naukowej albo artystycznej)

➢ możliwość nadawania stopni naukowych (doktora, doktora 

habilitowanego) - uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy 

albo instytut międzynarodowy  posiadające co najmniej 

kategorię B+ w dyscyplinie

➢ możliwość prowadzenia kształcenia doktorantów w szkole 

doktorskiej (co najmniej B+ w 2 dyscyplinach)
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Na co wpływa ewaluacja jakości działalności naukowej



Ustawa PSWN a zmiany w uczelniach 

➢ nazwa uczelni („akademia”, „politechnika”, „uniwersytet”)

➢ samodzielność w tworzeniu studiów na określonym kierunku (co 

najmniej B+)

➢ możliwość potwierdzania efektów uczenia się

➢ zgłaszanie kandydatów do RDN, KEN, 

➢ możliwość prowadzenia nostryfikacji zagranicznych dyplomów

➢ możliwość występowania w konkursie Inicjatywa Doskonałości 

Uczelnia Badawcza oraz Regionalna Inicjatywa Doskonałości  
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Na co wpływa ewaluacja jakości działalności naukowej
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100 pytań i …

Przepisy KPA o doręczeniach (art. 391)

Doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona spełni jeden z 

następujących warunków:

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego;

2) wystąpi o takie doręczenie i wskaże adres elektroniczny;

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą 

tych środków i wskaże adres elektroniczny.
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Czy informację o wszczęciu postępowania 

administracyjnego można doręczyć via e-mail (1)



100 pytań i …

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną – definicja pojęcia środki komunikacji elektronicznej

…rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i 

współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne 

porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych 

między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta 

elektroniczna
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Czy informację o wszczęciu postępowania 

administracyjnego można doręczyć via e-mail (2)



100 pytań i … 

➢ kształcenie w specjalnościach na kierunkach artystycznych

➢ specjalność na dyplomie
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Specjalność 



100 pytań i …

➢ z dniem wejścia w życie ustawy PSWN Uczelnia wstępuje w ogół

praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych,

w tym w prawa i obowiązki wynikające z decyzji ministra

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra

właściwego do spraw nauki;

➢ studia na kierunku tworzy rektor a program studiów ustala senat

➢ chcąc utworzyć kierunek studiów uczelnia przyporządkowuje 

kierunek do co najmniej 1 dyscypliny
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Tworzenie kierunków studiów przez „wydział” (1)



100 pytań i …

➢ od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozwolenia nie 

wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do 

dyscypliny w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania 

stopnia doktora habilitowanego

➢ po wynikach ewaluacji jakości działalności naukowej – od 2022 r. 

uczelnia akademicka z odpowiednio wysoką kategorią naukową 

(A+ lub A w dyscyplinie, do której będzie przyporządkowany 

kierunek studiów) będzie miała dowolność w tworzeniu 

jednolitych studiów magisterskich
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Tworzenie kierunków studiów przez „wydział” (2)



100 pytań i …

➢ Erasmus+ 5 lat a uczelniana instrukcja archiwizacyjna kat. A

➢ wymiana bilateralna (studenci przyjeżdżający) czy koniecznie kat. 

A

➢ Kontakt Stowarzyszenia z Generalną Dyrekcją AAN 
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Przechowywanie dokumentów



100 pytań i …

➢ § 15 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie studiów

➢ interpretacja
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Praca dyplomowa w teczce akt osobowych studenta



100 pytań i …

➢ wznowienie – po skreśleniu z listy studentów

umowa

tabela opłat

➢ urlop

umowa

tabela opłat
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Opłaty za studia



100 pytań i … POSTULATY

➢ skreślić art. 88 ust 4 i 5 - przewidywane zmiany

zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej przez 

studenta lub członków jego rodziny w roku złożenia wniosku 

w przypadku braku zaświadczenia rektor albo komisja stypendialna 

może przyznać stypendium socjalne, jeżeli student udokumentował 

źródła utrzymania rodziny

➢ przeniesienie z uczelni przyznawania stypendiów (socjalnych, 

rektora)
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Pomoc materialna



100 pytań i … POSTULATY

➢ uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia 

ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem 

do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do 

dnia ukończenia studiów:

▪ odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, 

niemieckim albo rosyjskim albo w języku obcym, w którym było 

prowadzone kształcenie (na kierunku, którego absolwent ubiega się o 

odpis);

▪ odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w języku 

obcym, w którym było prowadzone kształcenie (na kierunku, którego 

absolwent ubiega się o odpis). 
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Dyplomy



100 pytań i … POSTULATY
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KPA

➢ wyłączenie stosowania najbardziej uciążliwych przepisów KPA w 

ramach postępowań prowadzonych w uczelniach

➢ art. 10 (czynny udział), art. 35–37 (terminy), art. 61 § 4 

(zawiadomienie), art. 66a (metryczka), art. 79a (zawiadomienie o 

negatywnym wyniku) oraz art. 81 (domniemanie – wypowiedzenie 

się strony)

➢ m. in. postępowania w sprawie:

• odmowy przyjęcia na studia

• stypendiów

• skreślenia z listy studentów
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