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Prowadzone Konsultacje



Respondenci

 Ankieta - odpowiedzi uzyskano od ponad 1500 osób

Wypełniły ją osoby ze wszystkimi możliwymi stopniami i tytułami naukowymi. Tak szeroki
zasięg ankiety pozwolił na wyciągnięcie reprezentatywnych wniosków.

 Konsultacje 

1. Komitet Polityki Naukowej,

2. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

3. Wydział Matematyczno-fizyczno-Techniczny Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji

Edukacji Narodowej w Krakowie,

4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

5. Politechnika Łódzka,

6. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,

7. Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

8. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie,

9. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

10.Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu,

11.Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Farmaceutyczny

z O. Analityki Medycznej,



Uchwała nr V/11 z 1 czerwca 2016 r. w sprawie

stanowiska RMN na temat przewodu doktorskiego,

rozprawy doktorskiej oraz trybu uzyskiwania stopnia

naukowego doktora

 Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego;
 Forma rozprawy doktorskiej;
 Ramy czasowe przygotowania rozprawy doktorskiej;

• akceptacja

• brak akceptacji



Uchwała nr V/6 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie 

stanowiska RMN na temat habilitacji

• Zniesienie obowiązku habilitacji;

• Centralne finansowanie postępowania habilitacyjnego;

• Ponowne wnioskowanie o wszczęcie postępowania;

• Ograniczenie jednostek uprawnionych do nadawania 

stopnia doktora habilitowanego w ramach danej 

dziedziny do posiadających kategorię A i A+;

• Nadawanie stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie naukowej;

• akceptacja

• brak akceptacji



• Nowy skład komisji i trybu głosowania; 

Zrezygnowanie z obowiązku podawania wskaźników 

bibliometrycznych;

• Dokumentacja w języku angielskim;

• Możliwość zgłoszenia potencjalnego konfliktu 

interesów;

• Możliwość odpowiedzi habilitanta na recenzje;

• Modernizacja strony internetowej CK;

Uchwała nr V/6 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie 

stanowiska RMN na temat habilitacji

• akceptacja

• brak akceptacji



Uchwała nr V/12 z dnia 1 czerwca 2016 na temat 

postepowania o nadanie tytułu profesora

• Brak obowiązku recenzowania;

• Obowiązkowi recenzenci z zagranicznych 

jednostek naukowych;

• Brak obowiązku promocji doktorantów; 

• akceptacja

• brak akceptacji



Uchwała nr V/19 z dnia 2 listopada 2016 w sprawie uwag RMN do

projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz

niektórych innych ustaw, z dnia 13.10.2016 (ścieżka wdrożeniowa)

• Aktualne przepisy

• Brak kontroli CK

• Zachowanie uprawnień równoznacznych do habilitacji poza miejscem 

nadania uprawnienia

 Inne kwestie:

- status doktoranta (miejsce pracy, dydaktyka, praktyka, 

ubezpieczenie, system stypendialny)

- własność intelektualna

- dr inż. klasycznie -> dr hab. inż. wdrożeniowo

- dr inż. wdrożeniowo -> dr hab. inż. klasycznie



Dwunaste spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki w V kadencji 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 25-27.11.2016 r.

Dziękujemy za uwagę


