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Wprowadzenie
Wiosną 2017 roku po raz pierwszy zaprosiliśmy chętnych na spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o Ustawie” i utworzyliśmy specjalną
stronę www.nowaustawa.uw.edu.pl, przeznaczoną do gromadzenia i dokumentowania naszych dyskusji. W marcu 2018 odbyły się
kolejne spotkania, w których wzięło udział ponad 200 osób z grona naszej społeczności. Ich celem było możliwie najbardziej precyzyjne zrozumienie, jakie kierunki zmian są korzystne, czy wręcz
pożądane przez naszą społeczność.
Wnioski ze spotkań (dostępne na stronie www.nowaustawa.
uw.edu.pl) zostały przedyskutowane przez Zespół Rektorski, zaprezentowane Dziekanom i przekazane powołanym przez Rektora
„think-tankom” jako ważna podstawa do projektowania rozwiązań
organizacyjnych dla Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzimy też
wywiady z Dziekanami, żeby lepiej poznać wypracowane i sprawdzone na wydziałach rozwiązania. Naszą intencją jest połączenie
możliwości otwartych przez Ustawę z dążeniami i celami formułowanymi przez społeczność UW; inaczej mówiąc, wypracowanie takich propozycji rozwiązań organizacyjnych, które pomogą
zrealizować cele UW, jednocześnie dostosowując działanie naszej
uczelni do wymogów nowej Ustawy.
Spotkania zaplanowane na koniec czerwca mają nam posłużyć do
przedyskutowania konkretnych kierunków zmian – zarówno tych,
które wyłaniają się z przeprowadzonych dotychczas dyskusji, jak
i tych, które zostały przygotowane przez powołane przez Rektora
Zespoły.
Prezentację wstępnych pomysłów zaczynamy od przypomnienia,
(1) co nowego wprowadza Ustawa, oraz (2) jakie są wspólne cele
i dążenia społeczności UW, sformułowane w trakcie marcowych
spotkań. W punkcie (3) – głównie z uwagi na często pojawiające
się niepokoje o „los wydziałów” – krótko przedstawiamy filozofię
wprowadzania zmian na UW. Punkt (4) zawiera wyłonione w ramach spotkań i wywiadów z naszą społecznością możliwe kierunki rozwiązań organizacyjnych w zakresie kształcenia, nadawania
stopni i tytułów naukowych oraz prowadzenia badań, a w ostatnim, a w ostatnim, (5) punkcie przedstawione są wstępne materiały wypracowane przez „think-tanki”. Na koniec (6), przedstawiony
jest plan dalszych prac, które podejmiemy od września 2018.
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1. Co nowego wprowadza Ustawa?
W niniejszym materiale nie omawiamy wszystkich zmian wprowadzanych przez Ustawę1. Koncentrujemy się na rzeczach zasadniczych, które mają największy wpływ na nasze funkcjonowanie.
Każdą z nich opatrzyliśmy listą „szans” i listą „wyzwań”, które
chcielibyśmy z Państwem omówić i uzupełnić. Musimy bowiem
dobrze zrozumieć, które spośród pożądanych przez nas celów
nowa Ustawa pozwala zrealizować, oraz jakie problemy przed
nami stawia. Dla uproszczenia lektury listę „szans” i „wyzwań”
umieściliśmy w Załączniku nr 1, natomiast Załącznik nr 2 zawiera
szczegółowy wypis rozwiązań ustawowych w omawianych kwestiach.

Załącznik 1
str. 25

1 Szczegółowe wypisy rozwiązań Ustawy zawiera Załącznik 2.
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1. Ewaluacja w zakresie dyscyplin,
a nie w jednostkach organizacyjnych.
Co przynosi ta zmiana?
Jak jest teraz?
Parametryzacja2, przeprowadzana co cztery lata przez Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych, jest porównawczą oceną jakości
naukowej w ramach jednej dyscypliny. W efekcie parametryzacji
jednostki uzyskują kategorię naukową: A+ (najwyższa), A, B lub C.
Od uzyskanej kategorii zależy wielkość dotacji na działaność statutową (potocznie znana jako „BST”) dla jednostki, a od ubiegłego roku kategoryzacja dodatkowo przekłada się na podstawową
dotację dydaktyczną dla całej uczelni. Dotychczas parametryzacja
przeprowadzana była w „jednostkach podstawowych”, obejmując
wszystkich jej pracowników naukowo-dydaktycznych, niezależnie
od uprawianej przez nich dyscypliny. W przypadku UW parametryzacja dotyczyła wszystkich wydziałów, oraz takich jednostek
pozawydziałowych (zgłoszonych do parametryzacji) jak CeNT, CAŚ,
OBM, ISS, ŚLCJ. Należy dodać, że poddanie się ewaluacji jest warunkiem ubiegania się o SPUB (czyli dotację na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego – np. w przypadku ŚLCJ cyklotronu,
a CAŚ – stacji badawczej w Kairze), więc nawet małe jednostki były
zmuszone występować o kategoryzację.

Jak ma być?
W nowej Ustawie parametryzacja ma być przeprowadzana w dyscyplinach naukowych, niezależnie od tego, w jakiej jednostce
organizacyjnej zatrudniony jest pracownik. Pracownicy naukowi
i naukowo-dydaktyczni deklarują przynależność do dyscypliny
(jeśli pracownik działa w kilku dyscyplinach, wskazuje wiodącą).
Parametryzacja obejmuje wszystkich pracowników afiliowanych
w danej dyscyplinie, o ile jest ich co najmniej 12. Należy zaznaczyć,
że nowa Ustawa zakłada skrócenie listy dyscyplin do 413, zgodnie
z listą przyjętą przez OECD.

2 Dalej będziemy używać częściej słowa parametryzacja, ponieważ koncentrujemy się na
procesie oceny parametrów jednostki naukowej, wskazanych w Rozporządzeniu.
3 Zgodnie z podpisanym we wrześniu 2018 r. rozporządzeniem lista objęła 8 dziedzin i 47
dyscyplin.
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2. Parametryzacja obejmuje cztery osiągnięcia
każdego pracownika.
Co przynosi ta zmiana?
Jak jest teraz?
Dotychczas punkty za publikacje uzyskane przez jednostkę naukową wyliczano w następujący sposób: dla danej jednostki tworzona
była lista wszystkich publikacji wszystkich pracowników w poszczególnych kategoriach (artykuły, monografie), w porządku od
najwyżej do najniżej punktowanych. W parametryzacji uwzględniano nie wszystkie publikacje, ale liczbę wynikającą ze wzoru
3N − 2N0, gdzie N0 jest liczbą pracowników, którzy przez przez co
najmniej 3 lata w okresie podlegającym ocenie nie publikowali
(nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych).
Pozostałe publikacje pracowników nie liczyły się do ogólnego
wyniku jednostki ani na „plus”, ani na „minus” (o ile pracownik
w ogólne miał jakieś punktowane publikacje, inaczej wchodził do
ważącej negatywnie na wyniku parametryzacji liczby N = 0). W ten
sposób mogło się zdarzyć tak, że dobry wynik jednostki uzależniony był od wąskiego grona kilku lub kilkunastu wybitnie publikujących osób.

Jak ma być?
Teraz do parametryzacji (pamiętajmy: parametryzacja będzie
przeprowadzana w dyscyplinie, a nie w jednostce!) liczyć się
będzie dorobek każdego pracownika. Do parametryzacji będzie
można wskazać cztery najważniejsze osiągnięcia (np. publikacje)
pracownika z okresu czterech lat, które obejmie parametryzacja
(najbliższa obejmie dorobek z okresu 2017–2020); następnie zlicza
się punkty uzyskane ze wskazanych publikacji wszystkich pracowników w danej dyscyplinie.
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3. Szkoły Doktorskie.
Co przynosi ta zmiana?
Jak jest teraz?
Dotychczas studia doktoranckie traktowane były jako studia
III stopnia czyli jako najwyższy poziom kształcenia, prowadzony przez jednostki organizacyjne. Doktoranci ujmowani byli jak
studenci (w algorytmie do ubiegłego roku 1 doktorant = 5 tzw.
studentów przeliczeniowych4, a od roku 2016 doktoranci otrzymujący stypendium z dotacji podstawowej = 6 studentów przeliczeniowych, a pozostali = 1 student przeliczeniowy). Uczelnia (i w jej
ramach – wydziały) nie otrzymywały żadnej osobnej, specjalnej
dotacji przeznaczonej na finansowanie stypendiów doktorskich.
Uczelnia otrzymywała środki dla doktorantów jak dla studentów.
Jedynie przy wysokiej kosztochłonności doktorant „przynosił”
w dotacji wystarczające finansowanie na minimalne stypendium.
Problemem w skali Polski jest również niski odsetek słuchaczy
studiów doktoranckich, którzy w przewidzianym terminie bronili
rozprawy doktorskie.

Jak ma być?
Nowa Ustawa przewiduje Szkoły Doktorskie, tworzone na poziomie uczelni (a nie jednostek podstawowych) z obowiązkowymi
stypendiami z MNiSW. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej ma
od początku prowadzić projekt badawczo-naukowy, pod opieką
promotora, z ewaluacją postępów po upływie dwóch lat od rozpoczęcia Szkoły. Oznacza to, że doktorant jest od tej pory traktowany jako młody badacz, a nie jak dotychczas - student trzeciego
stopnia. Każdy doktorant otrzymywać będzie stypendium, w określonej ustawowo wysokości 2350 pln brutto (po pomyślnym
przejściu ewaluacji 3632 pln brutto). Szkoły z założenia mają być
multidyscyplinarne, obejmując minimum dwie dyscypliny naukowe
– ma to zapewnić wzbogacenie środowiska naukowego o szersze,
również międzyobszarowe kontakty. Jednocześnie, ta sama dyscyplina nie może wejść do więcej niż trzech Szkół Doktorskich.

4 Studenci dodatkowo są przeliczani zgodnie ze współczynnikiem kosztochłonności dla
danego kierunku kształcenia; jeśli więc są to doktoranci na kierunku o kosztochłonności
= 2, to jeden doktorant ze stypendium = 6 × 2 = 12 studentów przeliczeniowych.
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4. Przeniesienie uprawnień do prowadzenia
kierunków studiów na poziom uczelni.
Co przynosi ta zmiana?
Jak jest teraz?
Dotychczas kierunki studiów mogły prowadzić jedynie jednostki
podstawowe uczelni (wydziały), dysponujące udokumentowanym
minimum kadrowym; w uczelniach o statusie uczelni akademickiej
nie była wymagana zgoda MNiSW na uruchomienie danego kierunku kształcenia. Kierunek należało odpowiednio wcześnie zgłosić
do MNiSW, żeby ustalić współczynnik kosztochłonności oraz uruchomić rekrutację. Ewaluację programów kształcenia przeprowadza Polska Komisja Akredytacyjna, która może kierunek wyróżnić,
ocenić pozytywnie, dopuścić warunkowo lub ocenić negatywnie.
Przypisanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów do
jednostek komplikowało multidyscyplinarną współpracę w zakresie kształcenia, a także stanowiło jeden z czynników sprzyjających
powstawaniu podobnych kierunków, prowadzonych przez różne
jednostki.

Jak ma być?
Kierunek studiów może prowadzić po prostu Uniwersytet Warszawski. Nie trzeba wskazywać konkretnej jednostki prowadzącej
ani minimum kadrowego w tejże jednostce, dyplom wydawany ma
być przez uczelnię w określonej dyscyplinie. Przykładowo, dzisiaj
na dyplomie licencjackim trzeba zapisać zarówno dyscyplinę, jak
jednostkę podstawową (np. „socjologia w ramach MISH”, „socjologia na WFiS”) – po wejściu w życie Ustawy będzie to po prostu
„socjologia”.
Nowa Ustawa pozostawia uczelniom swobodę w kształtowaniu
kierunków studiów w tych dyscyplinach, które uzyskają w parametryzacji kategorię A+ lub A, znosi obowiązek wykazywanie
minimów kadrowych, i umożliwia tworzenie kierunków wielo-dyscyplinarnych prowadzonych przez uczelnię, bez konieczności
powoływania struktur „studiów międzywydziałowych”. Należy
pamiętać, że mowa jest tu o zniesieniu obowiązków formalnych:
fizycznie kształcenie na kierunku „matematyka” nadal może odbywać się na MIM UW, a z finansów międzynarodowych na WNE UW –
ale nie trzeba już będzie zgłaszać do MNiSW minimum kadrowego.
Programy nadal ewaluowane będą przez PKA.
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5. Przeniesienie uprawnień do nadawania stopni
i tytułów naukowych na poziom uczelni.
Co przynosi ta zmiana?
Jak jest teraz?
Dotychczas uprawnienia do nadawania stopni i tytułów miały
jednostki podstawowe uczelni. W niektórych dyscyplinach uprawnienia miało kilka jednostek (np. uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie „socjologia” mają dwa wydziały, podobnie jest
z dyscypliną „ekonomia”). W Uniwersytecie Warszawskim nie ma
takiego problemu, ale rozwiązanie to mogło sprzyjać pojawianiu
się rozbieżności w standardach czy poziomie uzyskiwania stopni
naukowych.

Jak ma być?
Uprawnienia będą przysługiwały uczelni, a formalnie organem
właściwym do ich nadawania ma być Senat. Statut uczelni może
wskazać inne organy kolegialne, które nadają stopnie zamiast
Senatu, ale może to być tylko jeden organ w danej dyscyplinie. Do
decyzji uczelni – zapisanej w statucie, należy to, w jaki sposób
wyłaniany będzie taki organ.
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6. Inicjatywa doskonałości – konkurs na wyłanianie
„uczelni badawczych”.
Co przynosi ta zmiana?
Jak jest teraz?
Prowadzenie badań nie jest w tej chwili równie ważnym co dydaktyka kryterium, warunkującym finansowanie uczelni. W dotacji
podstawowej (współczynnik „B”) uwzględnia się co prawda liczbę
grantów „zdobytych” przez uczelnię, oraz, w jakiejś mierze, ich jakość: granty międzynarodowe uzyskują wyższą wagę (np. za udział
w grancie z programu Horyzont 2020 przelicznik wynosi 2,5, a jeśli
uczelnia jest liderem takiego grantu przelicznik wynosi 5). Dysproporcja między dotacjami dydaktyczną a naukową (w zależności od
wyliczeń) może wynosić na naszej uczelni między 5:1 a 10:1 (przy
wyłączeniu SPUBów, grantów i finansowania WBN). Oznacza to, że
nawet uczelnie intensywnie prowadzące badania – takie, jak Uniwersytet Warszawski, nie mają z tego tytuły żadnych dodatkowych
środków na rozwój, „zainwestowanie” w duże programy badawcze
czy we współpracę międzynarodową.

Jak ma być?
Nowa Ustawa, obok istniejącego już podziału na uczelnie akademickie oraz uczelnie zawodowe, wprowadza status uczelni badawczej. Uczelnie badawcze wyłaniane są w ramach konkursu, na
podstawie ustawowo określonych kryteriów (m.in. nieposiadanie
żadnej dyscypliny, która w parametryzacji uzyskała kategorię B
lub C)5. Uzyskanie tego statusu uprawnia do dodatkowej dotacji
w wysokości 10% dotacji zasadniczej, na rozwijanie działalności
naukowej. Status uczelni badawczej uzyskuje się na okres sześciu
lat, z ewaluacją przewidzianą w połowie tego okresu.

5 Patrz art. 388 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r.
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7. Dydaktyczna ścieżka kariery
nauczycieli akademickich.
Co przynosi ta zmiana?
Jak jest teraz?
Jedyna ścieżka kariery nauczycieli akademickich prowadzi od
doktoratu poprzez habilitację do uzyskania stanowiska profesora
UW lub tytułu profesorskiego (tzw. „belwederskiego”). Jeśli w ciągu
8 lat po obronie doktoratu i uzyskaniu stopnia doktora pracownik
nie uzyska habilitacji, podlega rotacji. Jeśli pracownik decyduje się
poświęcić dydaktyce, może uzyskać stanowisko „starszego wykładowcy”, ze znacząco zwiększonym pensum 360 godzin. W oczach
uczestników spotkań warsztatowych o nowej ustawie6 status
„starszego wykładowcy” nie jest postrzegany jako prestiżowy –
oznacza to, że świetna nawet dydaktyka nie jest postrzegana jako
ścieżka kariery.

Jak ma być?
Nowa Ustawa daje możliwość tworzenia prestiżowych stanowisk
dydaktycznych (profesor UW), będących mechanizmem docenienia
i uznania wybitnych dydaktyków. Zamiast więc statusu „starszego
wykładowcy”, pojawia się samodzielna ścieżka kariery związana
z kształceniem. Ustawa nie przewiduje obligatoryjnej habilitacji,
i związanej z nią przymusowej rotacji pracowników, którzy nie
zdołali obronić habilitacji przed upływem 8 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Habilitacja ma być opcjonalna, a za wybitne osiągnięcia dydaktyczne można uzyskać stanowisko „profesora UW” bez
habilitacji.

6 Patrz Agata Gójska, Dominik Wasilewski, Agata Zarzycka „Dobrze działający uniwersytet
– kierunki oczekiwanych zmian. Podsumowanie uniwersyteckich spotkań z cyklu Porozmawiajmy o przyszłej ustawie, 5–19 marca 2018 r.”

12

Uniwersytecka dyskusja wokół nowej Ustawy – materiały do dyskusji | Materiał roboczy BWR

8. Możliwość federalizacji z inną uczelnią7.
Co przynosi ta zmiana?
Jak jest teraz?
Dzisiaj ustawa dopuszcza tylko połączenie dwóch uczelni. Nie
jest natomiast możliwe selektywne łączenie sił – np. potencjałów
naukowych, przy zachowaniu instytucjonalnej odrębności dwóch
uczelni. W takich warunkach współpraca naukowa z inną uczelnią,
a w szczególności realizowanie wspólnych projektów naukowych
jest trudne. Tymczasem, w wielu przypadkach dopełnienie programu badawczego wymaga intensywnej współpracy z dyscypliną,
której na danej uczelni brakuje. Na przykład, dla biologii czy chemii coraz ważniejsza jest współpraca z lekarzami – a na Uniwersytecie Warszawskim nie mamy medycyny. Stąd nasze rozmowy
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym8.

Jak ma być?
Nowa ustawa dopuszcza „federalizację” dwóch lub większej liczby uczelni, przy zachowaniu ich odrębności. Ponieważ zapisy
w tej materii mogą ulec zmianie, podajmy tylko zgrubne zarysy
możliwości otwartych przez ustawę: zgodnie z ogólną koncepcją,
uczelnie mogą stworzyć wspólną nadbudowę organizacyjną, bez
łączenia się w jeden organizm.

7 Art. 165 ust. 1 punkt 1. Ustawy przewiduje, że „publiczna uczelnia akademicka z publiczną
uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem PAN lub instytutem międzynarodowym”.
8 16 października 2018 podpisano list intencyjny ws. utworzenia federacji między Uniwersytetem Warszawskim a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Złożenie wniosku do
MNiSW o utworzenie federacji planowane jest na październik 2019 r.
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9. Organizacja uczelni i jej organy.
Co przynosi ta zmiana?
Jak jest teraz?
W dotychczas obowiązującej ustawie znajduje się wiele zapisów
narzucających wewnętrzną organizację uczelni, poprzez określenie
jednostek organizacyjnych, a także stanowisk i przysługujących
im kompetencji. Na przykład, w aktualnie obowiązującej Ustawie
reguluje się stanowisko Dziekana, Kanclerza uczelni, Kwestora,
Senatu, rad jednostek podstawowych itd.

Jak ma być?
Nowa Ustawa pozostawia wewnętrzną organizację w gestii statutu
uczelni, poza określeniem trzech podstawowych organów: Rektora,
Senatu i Rady uczelni.
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2. Nasze cele i wyzwania
Poniżej znajduje się lista wspólnych, łączących nas wszystkich
celów i wyzwań. Przez „wyzwania” pracownicy rozumieli aktualną
sytuację UW, która powinna zostać zmieniona, jeśli mamy poważnie myśleć o osiągnięciu celów.
Cele i wyzwania zostały sformułowane na podstawie spotkań
z pracownikami (https://come.uw.edu.pl/pl/nowaustawa/) – są
one zgodne z celami sformułowanymi przez Zespół Rektorski,
z uwzględnieniem celów Programu Wieloletniego (https://www.
uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/uniwersytet-w-dzialaniu-2018.pdf).

cele

wyzwania

1.

Chcemy rozwijać coraz
lepszą naukę na UW
i wzmacniać naszą pozycję
naukową w świecie.

Nie wykorzystujemy w pełni naszego potencjału
naukowego. Mamy siedem jednostek kategorii B,
a nasza pozycja w międzynarodowych rankingach
jest poniżej naszych aspiracji.

2.

Chcemy mieć lepszych
studentów i bardziej
wymagające kształcenie
na UW.

Rekrutujemy na I stopień wielu „przypadkowych”
kandydatów, którzy odchodzą w ciągu I roku
licencjackich – ale tracimy również ok. 20% dobrych studentów. Nasze studia magisterskie nie
przyciągają tylu dobrych kandydatów, ilu chcielibyśmy kształcić. Konkurujemy wewnętrznie tworząc podobne kierunki studiów, a angażowanie się
w dobre kształcenie „nie opłaca się”, bo pieniądze
i prestiż są w badaniach.

3.

Chcemy mieć na UW dobre
środowisko rozwoju i pracy – zarówno środowisko
naukowe, jak „materialny”
warsztat pracy.

W odczuciu wielu pracowników brakuje rzetelnych
ocen i sprawiedliwego nagradzania, standardów
i zasad. Potrzeba nam rzetelnych ocen i sprawiedliwego nagradzania, praktyk niesprzecznych z kulturą akademicką9. Pracownicy nie znają nawzajem
swoich badań, brakuje wymiany wiedzy i możliwości szerokiej współpracy. Niektórym jednostkom
trzeba zapewnić lepsze materialne warunki materialne pracy (budynki, jakość i wielkość dostępnej
powierzchni).

9 Patrz: A. Gójska, D. Wasilewski, A. Zarzycka op.cit.
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cele

4.

Chcemy mieć sprawne
wsparcie otoczenia nauki,
pozwalające uczonym koncentrować się na rzeczach
merytorycznych.

wyzwania
Zarówno w realizacji kształcenia, jak prowadzeniu
badań naukowych, uczony jest nadmiernie obciążony biurokracją. Brakuje profesjonalnego wsparcia
w doskonaleniu dydaktyki. i pomocy w prowadzeniu działalności naukowej.

5.

Chcemy być organizacją
rozwijającą się i uczącą
się; potrzebujemy więcej
„wspólnego ducha”, współpracy, solidarności.

Niewiele o sobie nie wiemy, brakuje baz wiedzy,
efektywnego komunikowania się, wymiany informacji i elastyczności w wykorzystywaniu naszych
zasobów i możliwości.

6.

Chcemy mieć autonomię
rozumianą tak, że nikt nie
może narzucić Uniwersytetowi innych wartości niż
te, które on sam uznaje za
konstytutywne (badania,
na których wyniki nikt nie
próbuje wpływać; kształcenie ku mądrości, a nie zawodowe; odpowiedzialność
przed społeczeństwem, a nie
politykami).

Nie formułujemy wystarczająco głośno i asertywnie naszych zasad , nie lobbujemy w instytucjach
grantodawczych na rzecz powrotu zdrowego
rozsądku, zbyt mało dbamy o kulturę akademicką
i nasze wartości.

7.

Chcemy większej otwartości
na siebie nawzajem, na inne
uczelnie – również (a może
przede wszystkim) zagraniczne, i większej otwartości
na otoczenie.

Jesteśmy zbyt „wsobni” w rekrutacji i działaniu,
niewielu zapraszamy/zatrudniamy uczonych spoza
UW i spoza Polski. Brakuje spójności i konsekwencji we współpracy z otoczeniem.
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3. Filozofia wprowadzania zmian
w organizacji Uniwersytetu
Musimy umiejętnie wykorzystać nowe rozwiązania zawarte w ustawie do realizacji naszych dążeń, i tak zaprojektować „Uniwersytet
Warszawski 2020”, żeby osiągnąć nasze cele. Musimy też określić
drogę dojścia oraz potrzebne zasoby i decyzje. Musimy jednak
robić to umiejętnie, przy przyjęciu przejrzystych zasad, akceptowanych przez naszą społeczność.
Zasadą naczelną, którą kieruje się zespół rektorski jest poszanowanie osiągnięć i dobrych praktyk wypracowanych w naszej społeczności: jesteśmy dobrym Uniwersytetem, który lepiej niż inne
poradził sobie w trudnych czasach. Dlatego będziemy wprowadzać zmiany ewolucyjnie, budując na istniejących fundamentach.
W szczególności, nie ma intencji zlikwidowania wydziałów, choć ze
zrozumiałych względów (np. z uwagi na parametryzację w dyscyplinach, szkoły doktorskie czy przeniesienie uprawnień do prowadzenia kształcenia na poziom uczelni) ich funkcjonowanie będzie
różnić się od obecnego.
Zespół Rektorski dostrzega i docenia, że:
• Wiele jednostek ma sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki,
które warto upowszechnić.
• Wiele procesów działa dobrze, i wymaga jedynie zmian dostosowawczych.
• Nasi pracownicy i dziekani w wielu miejscach wykonali gigantyczną, wspaniałą pracę, której nie opłaca się zmarnować.
• Wykorzystujemy pozostały nam czas i środki (przede wszystkim
Program Wieloletni oraz Zintegrowany Program Rozwoju), żeby
przeprowadzić pilotaże nowych rozwiązań.
Naczelną intencją zespołu rektorskiego w pracach nad zmianami
jest umiejętne wykorzystanie możliwości („szans”) tworzonych
przez nową Ustawę dla realizacji naszych wspólnych dążeń. Dla
przykładu, parametryzacja w dyscyplinach może pomóc nam
lepiej wykorzystać potencjał Uniwersytetu poprzez stworzenie
wspólnej platformy współpracy w ramach dyscyplin, lepsze wykorzystanie sprzętu, zbieżności tematów czy zainteresowań pracowników w ramach projektów horyzontalnych – bez rozbijania
istniejących środowisk i zespołów naukowych, ale z możliwością
łączenia się do wspólnych projektów i zadań. Możemy zrealizować
postulowaną przez naszych pracowników integrację rozproszonych tematów i tworzenie – na różnych poziomach – „flagshipów”
uniwersyteckich, bez naruszania integralności istniejących projektów naukowych. Wreszcie, możemy zapewnić ciągłość i trwałość
ważnych projektów.

porównaj
Załącznik 1
str. 25
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Jednocześnie intencją władz jest zapewnienie silnego wsparcia nie
tylko na czas zmian, ale i jako regułę na przyszłość (np. wsparcie
w tworzeniu nowych programów studiów). Chcielibyśmy również
wspólnie z naszą społecznością wypracować konkretny operacyjny plan kolejnych kroków z zaznaczonymi „krokami milowymi”, na
bieżąco ewaluowany i modyfikowany.

Prosimy pamiętać, że proponowane w dalszym punkcie
rozwiązania są materiałem do dyskusji, a nie gotową
decyzją.
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4. Jak dostosować UW do warunków
nowej Ustawy z korzyścią dla
Uniwersytetu i jego społeczności?
W dyskusji nad rozwiązaniami organizacyjnymi chcielibyśmy zaproponować wyjście od naszych celów i poszukanie w zapisach
Ustawy szans na ich realizację i/lub takiego sposobu dostosowania się do nowej sytuacji, która jest dla nas korzystna. Trzeba też
wyraźnie zaznaczyć, że władze rektorskie nie rozważają likwidacji
wydziałów – musimy jednak przemyśleć ich funkcje.

4.1. Badania i nauka
Z jednej strony, w ocenie pracowników, powinniśmy lepiej wykorzystywać naukowy potencjał UW:
• wesprzeć niżej ocenione jednostki (Uniwersytet nie powinien
mieć żadnej dyscypliny kategorii B) i dbać o standardy naukowe – na UW nie mogą zdarzać się słabe prace doktorskie czy
pobłażliwe recenzje;
• wspierać silniejszą obecność UW w nauce światowej (mobilność,
otwarte konkursy itp.);
• wspierać współpracę między dyscyplinami, w tym tworzenie
programów horyzontalnych („flagshipów UW”);
• poprawić wsparcie otoczenia nauki, w tym stworzyć bazę
wiedzy o badaniach, infrastrukturze, kompetencjach i zainteresowaniach pracowników, zapewnić ciągłość i trwałość dobrym
projektom.
Z drugiej strony, czeka nas:
• Parametryzacja w dyscyplinach – a mamy wiele dyscyplin rozproszonych między różne jednostki organizacyjne;
• Uwzględnianie w parametryzacji osiągnięć wszystkich pracowników – osiągnięcia pracowników afiliowanych w tej samej dyscyplinie bywają różne (i są oni zatrudnieni w różnych jednostkach);
• Ubieganie się o status „uczelni badawczej”, który zwiększa autonomię i przynosi dodatkowe finansowanie – więc nie możemy sobie pozwolić na dyscypliny skategoryzowane poniżej B+
(wymóg formalny);
• Przeniesienie uprawnień do nadawania stopni i tytułów na poziom uczelni – a mamy wiele jednostek dysponujących uprawnieniami w tej samej dyscyplinie.
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Think-tanki proponują utworzenie Rad Dyscyplin, które miałyby odpowiadać za nadawanie stopni i tytułów, dbać o standardy
dyscypliny oraz za wyniki parametryzacji. Dla wydziałów monodyscyplinarnych nie stanowi to dużej zmiany – dla dyscyplin rozproszonych pomiędzy różne jednostki stanowi natomiast szansę na
współpracę, wzmocnienie, wypracowanie wspólnych standardów
itp.
Powołanie Rad Dyscyplin może też wzmocnić wymianę idei, horyzontalną współpracę naukową; uruchomienie myślenia i działania
w kategoriach dyscypliny (a nie jednostki organizacyjnej) i koncentracja na rozwoju nauki może też prowadzić do powstawania
kreatywnych, żywych środowisk naukowo-badawczych

4.2. Kształcenie
Z jednej strony, w ocenie pracowników, powinniśmy stworzyć warunki sprzyjające kształceniu wysokiej jakości, bardziej wymagającego wobec studentów, do czego potrzebujemy:
• Spójnej, wspólnej polityki kształcenia i rekrutacji – ograniczenia
wewnętrznej konkurencji i liczby kierunków;
• Wzmocnienia kształcenia obszarowego, m.in. w celu zapewnienia możliwości przesuwania się studentów I roku w ramach
obszaru;
• Rzetelnej, całościowej ewaluacji (programów, a nie pojedynczych zajęć);
• Doskonalenia kompetencji dydaktycznych pracowników;
• Większych możliwości indywidualizacji kształcenia;
• Możliwości tworzenia innowacyjnych programów interdyscyplinarnych i międzyobszarowych;
• Docenienia dobrych dydaktyków;
• Uelastycznienia pensum.
Z drugiej strony, czeka nas:
• Przeniesienie uprawnień do prowadzenia kierunków na poziom
uczelni;
• Pojawienie się dydaktycznej ścieżki kariery;
• Dodatkowo trzeba uwzględnić wprowadzone już rozporządzenie, które ma na celu wzrost jakości studiów masowych. W algorytmie rozdziału środków przyjęto dodatkowo współczynnik
SSR, czyli stosunek liczby studentów do liczby pracowników. Za
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modelowy MNiSW uznało SSR10 = 13. Jeśli na pracownika przypada więcej niż 13 studentów, dotacja zaczyna spadać. Jeśli mniej,
spadek jest dużo łagodniejszy. MNiSW zachęca w ten sposób do
rezygnacji z masowego kształcenia.
Podobnie jak w przypadku dyscyplin naukowych, think-tank rozważa
powołanie ciała ponadwydziałowego, którego rolą byłaby integracja i uspójnienie oferty kształcenia, wprowadzenie profesjonalnego
wsparcia metodycznego i rzetelnej ewaluacji.

10 Student to Staff Ratio
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5. Wstępny materiał opracowany przez
Zespoły Rektorskie („think tanki”)
W marcu 2018 roku powołano na uniwersytecie 5 Zespołów Rektorskich zwanych „think tankami”. Ich zadaniem jest zaproponowanie naszej społeczności scenariuszy rozwiązań związanych
z wprowadzeniem na UW nowej ustawy. Pierwsze elementy koncepcji opracowywanej przez Zespoły są już gotowe. Poniżej znadziecie Państwo do nich odnośniki.
Więcej informacji na: https://www.uw.edu.pl/pierwsze-elementy-koncepcji-przygotowywanej-przez-think-tanki/

Materiały oparte na pracy think tanków i zespołu
rektorskiego:

Pobierz PDF

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji
szkół doktorskich na UW
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-18_wybrane-zagadnienia-dotyczace-koncepcji-szkol-doktorskich-na-uw-1.pdf

Pobierz PDF

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji
procedury nadawania stopni na UW

Pobierz PDF

Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji
wyłaniania władz na UW

https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-18_wybrane-zagadnienia-dotyczace-koncepcji-szkol-doktorskich-na-uw-1.pdf

https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-18_wybrane-zagadnienia-dotyczace-koncepcji-wylaniania-wladz-na-uw.pdf

6. Dalsze kroki
Pobierz raport KRASP
Raport nr 5 Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa
Wyższego, Wykaz działań wdrażających ustawę 2.0 wraz z propozycjami zmian w ustawie przepisy wprowadzające ustawę „prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce”, praca zbiorowa pod redakcją
Jerzego Woźnickiego, Warszawa, grudzień 2017.

Pobierz raport KRASP
http://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_
ro%C5%BCne/Raporty_KSPSW/raport5_kspsw.pdf
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Załącznik 1
Szanse i wyzwania
wynikające z nowej
Ustawy
Materiał roboczy BWR UW

Nie omawiamy wszystkich zmian wprowadzanych przez Ustawę. Koncentrujemy się na rzeczach zasadniczych, które
mają największy wpływ na nasze funkcjonowanie. Każdą z nich opatrzyliśmy listą
„szans” i listą „wyzwań”, które chcielibyśmy
z Państwem omówić i uzupełnić. Musimy
bowiem dobrze zrozumieć, które spośród
pożądanych przez nas celów nowa Ustawa
pozwala zrealizować, oraz jakie problemy
przed nami stawia.
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1. Parametryzacja w dyscyplinach, a nie w jednostkach
organizacyjnych. Co przynosi ta zmiana?

szanse

wyzwania

• Silniejsza współpraca w ramach dyscyplin – nie ograniczana „ścianami
jednostek”.

• Trudności wynikające ze zróżnicowania profilu uprawiania danej
dyscypliny: np. statystyk na MIM
i statystyk w Instytucie Socjologii,
chemik na Wydziale Chemii i na
Wydziale Geologii.

• Szansa na wytworzenie silnych
dyscyplin naukowych, i środowisk
naukowych w danej dyscyplinie.
• Ciągłość i kumulacja dorobku w dyscyplinach, integracja horyzontalna.
• Koniec problemów tych wydziałów, które mają mieszany skład (np.
geografia, która kwalifikowana jest
do przyrodniczych „nauk o ziemi”,
podczas gdy znacząca część świetnych pracowników uprawia geografię
społeczną, należącą do nauk społecznych.

• Trudności wynikające z rozproszenia
terytorialnego pracowników uprawiających tę samą dyscyplinę w różnych jednostkach.
• Trudności w bieżącym monitorowaniu osiągnięć pracowników
– wydziały mają różne standardy
gromadzenia danych o aktywności
naukowej pracowników.
• Brak wyraźnego ośrodka wyznaczającego standardy dla danej dyscypliny (który wydział ma mieć rolę
wiodąca dla np. kulturoznawstwa?).
• Ryzyko wystąpienia „przypadkowych” dyscyplin (znajdzie się np. 12
lekarzy).

Załącznik 1

• Zniesienie konkurencji między jednostkami: skoro dorobek pracowników liczy się do dyscypliny, a nie
do jednostki.
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2. Parametryzacja obejmuje cztery publikacje każdego
pracownika. Co przynosi ta zmiana?

szanse

wyzwania

Załącznik 1

• Mniejsza „punktoza”, to jest dążenie • Tracimy wkład w parametryzado opublikowania jak największej
cję wybitnych pracowników, za to
liczby artykułów/monografii. Skoro
wynik dyscypliny zależy od jakości
liczą się tylko cztery najlepsze publipublikowania przeciętnego pracowkacje, warto dążyć raczej do opublinika.
kowania kilku, ale możliwie wysokiej
• Trudność w określaniu kryteriów
jakości.
wyboru najlepszych publikacji. Czy
• Większy nacisk na podejście jakośliczą się tylko punkty, czy jeszcze
ciowe, większe znaczenie autoewajakieś inne kryteria?
luacji.
• Obawa przed zatrudnianiem mło• Mechanizm zachęcający do lepszedych, którzy ex definitione nie mają
go publikowania, a zatem szansa na
jeszcze wybitnego dorobku nalepszą pozycję międzynarodową.
ukowego (a będą ważyli na wyniku
parametryzacji).
• Większa motywacja wszystkich
pracowników w danej dyscyplinie
• Trudności w mobilizowaniu tych
– skoro każdy się liczy do wyniku.
pracowników afiliowanych przy danej dyscyplinie, którzy są zatrudnieni poza głównym dla tej dyscypliny
wydziałem (np. matematycy na Wydziale Zarządzania, czy filozofowie
na Wydziale Prawa i Administracji).
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3. Szkoły Doktorskie. Co przynosi ta zmiana?

szanse
• Gwarantowane stypendia doktoranckie 2350 PLN brutto (potem 3632
PLN brutto).
• Przejrzyste ścieżki kształcenia
i rozwoju kariery doktoranta (upowszechnienie wśród kandydatów,
doktorantów i promotorów wiedzy
w tym zakresie).

wyzwania
• Niejasna sytuacja doktorantów
grantowych:
–– czy będzie istniała możliwość
jednoczesnego pobierania stypendium z grantów i stypendium
ministerialnego,
–– czy doktorantów finansowanych
z grantów można włączyć – bez
dodatkowego stypendium, do
Szkoły Doktorskiej?

• Szansa na zwiększenie innowacyjności oraz „fermentu twórczego” –
poprzez instytucjonalne zagwaran• Zarządzanie i nacisk na standardy
towanie kontaktu między dyscyplivs. wolność nauki/badań zakładająnami
ca dość szeroki margines nieprzewidywalności procesu badawczego.
–– Szkoła Doktorska musi obejmować co najmniej dwie dyscypliny,
• Ryzyko fasadowości nowo powołaprzy czym jedna dyscyplina nie
nych Szkół Doktorskich, sprowadzamoże znaleźć się w więcej niż
jące je do funkcji administracyjnych
trzech Szkołach Doktorskich;
i organizacyjnych.
–– możliwość tworzenia Szkół we
• Brak sprawdzonego modelu finanwspółpracy z innymi uczelniami
sowego Szkół Doktorskich.
i instytutami naukowymi.
• Szansa na wzrost prestiżu stu• Odpowiednie określenie roli dyrekdiów doktoranckich, ich elitarności,
tora Szkoły Doktorskiej, pośrednika
jakości i standardów naukowych
między wydziałami a Rektorem,
(rekrutacja najlepiej przygotowanych
tak żeby miała niezbędny prestiż
kandydatów, lepszy dobór dydaktyi skuteczność przy konieczności zaki,…).
wieszenia przez dyrektora własnej
działalności naukowo-dydaktycznej
• Możliwość współpracy międzysektona czas sprawowania funkcji.
rowej (np. wymiar know-how, infrastrukturalny, zasoby).
• Potencjalne problemy komunikacyjne między promotorem (środowisko wydziału) a dyrektorem Szkoły,
dotyczące np. kryteriów rekrutacji,
ustalania programu, doboru tematów prac czy zasad ewaluacji.

Załącznik 1

• Zapewnienie spójności/komplementarności celów i programów kształcenia w danej dyscyplinie. Będzie
zachodził mechanizm sprzężenia
zwrotnego między jakością dyscypliny a jakością doktoranta.
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• Szansa na większą integrację badań
doktorantów z planem dydaktyki
w dyscyplinie.

• Brak możliwości prowadzenia Szkół
Doktorskich w dyscyplinach, które
uzyskały kategorię B lub niższą.

• Zabezpieczenie praw socjalnych
• Luka chronologiczna – zmiana
doktoranta (np. gwarantowany urlop
sposobu parametryzacji i kryteria
rodzicielski).
powstawania szkół doktorskich
w oparciu o nieznane/nieklarowne
• Szansa na wzrost odsetka terminopodstawy prawne.
wych obron poprzez:
–– usystematyzowaną ewaluację
doktoranta i promotora,
–– wsparcie finansowe doktoranta,
–– system zachęt za przedterminową
obronę.

Załącznik 1

• Szansa na odbudowanie kultury
akademickiej opartej o relację mistrz
– uczeń.
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4. Przeniesienie uprawnień do prowadzenie kierunków
studiów na poziom uczelni. Co przynosi ta zmiana?

szanse
• Szansa na otwarcie wzajemnie na
siebie wydziałów/dyscyplin, zmniejszenie wewnętrznej konkurencji.
• Szansa na zwiększenie nacisku na
jakość kształcenia, indywidualizację
oraz podniesienie wymagań wobec
studentów – szczególnie z uwagi na
wprowadzenie do algorytmu rozdziału dotacji współczynnika SSR
(relacja liczby pracowników naukowo-dydaktycznych do studentów).

wyzwania
• Nieznane zasady finansowania:
jeżeli dotacja dla jednostek uczelni będzie nadal zależeć m.in. od
liczby studentów, pozostaniemy
w dylemacie wspólnego łowiska
(gdzie indywidualny zysk jednego
z uczestników społeczności prowadzi do strat dla społeczności jako
całości).
• Niejasność co do kwestii pensum:
jeśli pozostanie wysokie, jednostki
i kadra będą dążyły do „trzymania”
zajęć u siebie.

• Integracja dydaktyki – przywrócenie
kształcenia obszarowego, możliwość
korzystania z kompetencji innych
• Niechęć prowadzących zajęcia do
dyscyplin zamiast „własnej” dydakzmiany metod kształcenia, doszkatyki (np. socjologia uczona w innych
lania się.
dyscyplinach nauk społecznych
• Niebezpieczeństwo zanikania kieprzez socjologów, a nie własną karunków niszowych/unikatowych/
drę).
misyjnych – pojawi się strach przed
• Gwarancja większej spójności oferty
ryzykiem utrzymania. Skurczy się
uniwersytetu, np. przez zanikanie
margines oryginalności, uniwernieefektywnych i powtarzających się
salności kształcenia (pojawią się
kierunków.
tendencje do wybierania bezpiecznych/mainstremowych kierunków
• Likwidacja minimów kadrowych
kształcenia i tematów badawczych).
i uelastycznienie pensum.
• Problem polityki kadrowej – włą• Inicjatywa doskonałości – dodatkoczenie innych obowiązków nawe środki finansowe.
uczyciela akademickiego niż tylko
wykonanie pensum.

Załącznik 1

• Inicjatywa doskonałości – wymóg
5-letniego planu w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności
naukowej i poziomu jakości kształcenia może wytworzyć dodatkowe
obowiązki administracyjne.
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6. Inicjatywa doskonałości – konkurs na wyłanianie
„uczelni badawczych”. Co przynosi ta zmiana?

szanse

wyzwania

• Szansa na wzmocnienie strategicz• Niejasne zasady ewaluacji uczelni
nych kierunków rozwoju badań, twobadawczej – obawa przed koncenrzenie uniwersyteckich „flagshipów”
trowaniem się jedynie na grantach,
finansowanych z dodatkowych 10%.
z pominięciem własnej działalności
naukowej.
• Dodatkowe środki na:
• Obawa przed zmarginalizowaniem
–– umiędzynarodowienie – wymianę
kształcenia na rzecz prowadzenia
naukową,
badań.
–– wspieranie pracowników w aplikacji o prestiżowe międzynarodowe
granty.

Załącznik 1

• Wzmocnienie badań własnych,
projektów wewnętrznych – horyzontalnych (np. badania nad ubezpieczeniem społecznym łączące
prawników, polityków społecznych,
demografów, ekonomistów, socjologów itp.).
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7. Dydaktyczna ścieżka kariery nauczycieli akademickich.
Co przynosi ta zmiana?

• Habilitacja nie jest wymagana i nie
stanowi podstawy rotacji.
• Przeniesienie na poziom uczelni
stopni i tytułów naukowych jako
szansa na bardziej przejrzystą ocenę
doskonałości naukowej oraz ułatwienie prowadzenia badań i kształcenia interdyscyplinarnego.
• Uwolnienie potencjału różnych ról,
w których występują ludzie uniwersytetu (uelastycznienie pensum
wspiera ten proces).

wyzwania
• Brak habilitacji:
–– podniesie ryzyko obniżenia
poziomu nauki,
–– naruszy zasady równości szans
w awansach naukowych,
–– łamie zasadę jedności badań
i nauczania, ponieważ oznacza,
że można na uczelni uczyć bez
prowadzenia badań.
• Brak kryteriów oceny kwalifikacji
osób prowadzących zajęcia w zamian za minima kadro we (brak
ewaluacji kompetencji dydaktycznej – opracowanie kryteriów przez
uczelnię niesie ryzyko powtórzenia
dysfunkcyjnego mechanizmu.
• Obniżenie motywacji do rozwoju
naukowego (w zamian za to postulat stworzenia lepszego – elastycznego modelu łączenia badań
i dydaktyki w lepszych proporcjach.

Załącznik 1

szanse
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8. Możliwość federalizacji z inną uczelnią.
Co przynosi ta zmiana?

• Większe możliwości wzmacniania
potencjału badawczego uczelni,
uregulowanej i stabilnej współpracy
między uczelniami.
• Szanse na podniesienie pozycji międzynarodowej uczelni dzięki połączeniu w federacji.

wyzwania
• Niejasne zapisy dotyczące federalizacji – ryzyko nadmiernego skomplikowania.
• Długi okres potrzebny na wprowadzenie nowego podmiotu do rankingów międzynarodowych.

Załącznik 1

szanse
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9. Organizacja uczelni i jej organy.
Co przynosi ta zmiana?

• Poszerzenie autonomii uczelni poprzez, wzmocnienie odpowiedzialności Rektora (jednego z organów
uczelni) za podejmowane decyzje.
• Wzrost integracji uczelni jako całości, wzrost identyfikacji z uczelnią
dzięki zwiększeniu zakresu odpowiedzialności Rektora i możliwości
swobodnego określenia w statucie
kompetencji innych organów, np.
Kanclerza, Kwestora.
• Lepsza komunikacja ze światem
zewnętrznym dzięki Radzie uczelni,
lepsza koordynacja działań w tym
zakresie i szansa na stworzenie
standardów ogólnouczelnianych.
• Wzmocnienie więzi horyzontalnych
oraz solidarności wewnątrz uczelni
• Zwiększenie potencjału uczelni, która staje się jednostką podstawową
i podmiotem regulacji.
–– Wzmocnienie pozycji uczelni we
współpracy z podmiotami międzynarodowymi,
–– Uproszczenie procedur współpracy.
• Uproszczenie procedur lokowania
horyzontalnych inicjatyw w strukturze zarządczej uczelni.
• Wzmocnienie roli kolegium elektorskiego jako aktywnego aktora
wzmacniającego autonomię uczeni
(obywatelska strona uniwersytetu).

wyzwania
• Upowszechnienie przekonania, że
w świetle nowej Ustawy można
mówić o autonomii rektora wobec
ministra, ale jednocześnie autonomia rektora nie jest równa autonomii wydziałów.
• Ryzyko dublowania kompetencji
nowych organów uczelni poprzez
niedookreślenie obszarów ich odpowiedzialności.
• Ryzyko zbyt dużego wpływu interesariuszy zewnętrznych obecnych
w Radzie uczelni na wewnętrzne
procesy zarządzania – ograniczenie
autonomii uczelni.
• Osłabienie znaczenia kolegialnego
podejmowania decyzji.
• Namnażanie się organów pośredniczących, np. rady kierunków, rady
dyscyplin, rady dziedzinowe, rady
jednostek, komisje doktorskie/ewaluacyjne.
• Ucho igielne przepisów przejściowych – będą trudne do wprowadzenia w życie.
• Obniżenie wymogów co do pozycji
naukowej Rektora.
• Brak identyfikacji środowiska naukowego z rektorem w momencie,
w którym może nim zostać niesamodzielny pracownik naukowy.

Załącznik 1

szanse
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• Możliwość tworzenia polityk i strategii ogólnouniwersyteckich w oparciu
o dane i analizy to szansa na:
–– lepszą koordynację efektywnego
wykorzystania zasobów, (zarzadzania wiedzą),
–– profesjonalizację usług wspólnych
i procesów wspierających:
»» zaplecze administracyjne,
»» zaplecze szkoleniowe (doskonalenie nauczycieli),

Załącznik 1

»» zaplecze strategiczno-analityczne w zakresie dydaktyki,
badań, pozyskiwania kandydatów, wykorzystania potencjału
absolwentów.
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Zapisy Ustawy
– szczegóły
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1. Co nowego wprowadza Ustawa?
Parametryzacja w dyscyplinach, a nie
w jednostkach; nowa lista dyscyplin (krótsza
od aktualnie obowiązującej
• Planowany podział na dziedziny nauki i dyscypliny ma nawiązywać do klasyfikacji OECD1. „Badania naukowe i prace rozwojowe
prowadzi się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych,
a twórczość artystyczną – w dziedzinie sztuki i dyscyplinach
artystycznych. 2. Kształcenie prowadzi się w dziedzinach nauki
i dyscyplinach naukowych lub dziedzinie sztuki i dyscyplinach
artystycznych. 3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, dziedziny nauki
i dyscypliny naukowe oraz dyscypliny artystyczne, mając na
uwadze systematykę dziedzin i dyscyplin przyjętą przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). (…). Wyraz
„uniwersytet” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej
posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 6
dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zwanych dalej „dyscyplinami”, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki
lub sztuki, zwanych dalej „dziedzinami”.2 (…)
• Ustawa określa trzy, a nie jako dotychczas cztery, podstawowe
kryteria ewaluacji. Są to:
1.

poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności;

2. efekty działalności naukowej;
3. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.3

Załącznik 2

1.1.

1 Obecnie w Polsce: 8 obszarów, 22 dziedziny i 102 dyscypliny. Klasyfikacja OECD obejmuje
6 dziedzin i ok. 40 dyscyplin.
2 Projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wersja z 14 czerwca 2018 r.,
Art. 5.
3 Ibidem, Art. 268.
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Ewaluacja
Przyznawanie kategorii
Przepisy dotychczasowe
(kategorie dla jednostek naukowych)

uczelnia

wydział 1
kategoria A

wydział 2
kategoria B

wydział 3
kategoria B

Nowe przepisy
(kategorie dla całej uczelnii)

dyscyplina 1
kategoria A

dyscyplina 2
kategoria B

dyscyplina 3
kategoria A

wydział

wydział

wydział

Załącznik 2

uczelnia

Źródło: Ewaluacja jakości w działalności naukowej, prezentacja na spotkanie NKN w Krakowie
we wrześniu 2017r. www.konstytucjadlanauki.gov.pl, dostęp 15.06.2018
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Przeniesienie na poziom uczelni uprawnień do:
1.2.1. Prowadzenia kształcenia doktorantów – szkoły
doktorskie
• Kształcenie doktorantów odbywa się w szkołach doktorskich
(SD), które powołuje Rektor. Program kształcenia ustala Senat.
• SD obejmuje co najmniej dwie dyscypliny i może być prowadzona przez jednostkę posiadającą kategorię naukową A+, A albo B+
w co najmniej dwóch dyscyplinach.
• Administrowanie, wypłata stypendiów, ewaluacja, rekrutacja
odbywa się na poziomie Szkoły, a nie składających się na nią
dyscyplin
• Możliwość wspólnego prowadzenia SD przez uczelnie akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe.
• Obowiązkowa ewaluacja postępów projektu doktorskiego po
połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia.
• Jeden podmiot może prowadzić nie więcej niż trzy SD w jednej
dyscyplinie. Rekrutacja do SD odbywa się w drodze konkursu na
zasadach określonych przez senat albo radę naukową. Doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie maksymalnie przez 4
lata w wysokości min. 37% min. wynagrodzenia profesora przed
oceną śródokresową i min. 57% min. wynagrodzenia profesora
po pozytywnym wyniku oceny. W związku z tym proponuje się,
aby wysokość stypendium wynosiła nieco ponad 2 tys. netto
(po odjęciu składek na ubezpieczenie zdrowotne) przed oceną
śródokresową i ponad 3,1 tys. netto po ocenie.

1.2.2. Prowadzenia kierunków studiów
• Uczelnie spełniające ustawową listę kryteriów (Uniwersytet
Warszawski je spełnia) samodzielnie i autonomicznie tworzą
kierunki studiów:
„1. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach na określonym kierunku, poziomie i profilu. Uczelnia przyporządkowuje kierunek do co najmniej jednej dyscypliny.

Załącznik 2

1.2.

2. W przypadku przyporządkowania kierunku studiów
do więcej niż jednej dyscypliny, wskazuje się dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad
połowa efektów uczenia się.
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3. Utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu wymaga pozwolenia ministra. (…)
4. Pozwolenia nie wymaga (podkr. Aut) utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do:
1) dyscypliny, o której mowa w ust. 1, albo dyscypliny
wiodącej, w której uczelnia posiada kategorię naukową
A+ albo A; (…)”4.
• Znosi się w tych uczelniach obowiązek dokumentowania minimum kadrowego dla danego kierunku studiów.
• Zachowana zostaje zasada wydawania dyplomów w określonej
dyscyplinie.
• Wątpliwości w debacie publicznej związane z prowadzeniem
studiów na kierunkach w ramach dyscyplin – zarówno natury
organizacyjnej, jak i merytorycznej. W związku z tym MNiSW
w swoim komunikacie wyjaśnia, że:

Załącznik 2

„tworzenie kierunków studiów odbywa się niezależnie od istniejącego aktualnie i w przyszłości podziału
dyscyplin naukowych. Tak jak teraz, tak i w przyszłości
będzie możliwe tworzenie kierunków studiów, których
zakres odnosi się do różnych dyscyplin naukowych, czy
też do określonego obszaru zagadnień w ramach jednej dyscypliny. Projekt nowej ustawy stwarza w tym
zakresie jeszcze szersze pole do tworzenia studiów
interdyscyplinarnych, m.in. ze względu na przypisanie
uprawnień do prowadzenia studiów do całej uczelni,
a nie konkretnego wydziału. Należy wskazać, że obecnie także istnieje wiele kierunków studiów, których
program nie jest tożsamy z zakresem jednej dyscypliny.
Dotyczy to takich kierunków jak np. stosunki międzynarodowe, dietetyka czy mechatronika, dla których nie
ma wyodrębnionych dyscyplin naukowych. Natomiast
studia w tym zakresie są prowadzone i nadal będą prowadzone. Wyraźnie podkreślamy, że podział dyscyplin
naukowych nie blokuje tworzenia konkretnych kierunków studiów, pomimo formalnego przypisania ich do
konkretnej dyscypliny lub wielu dyscyplin”.5

4 Ibidem, Art. 53.
5 Nowy podział dyscyplin a prowadzenie studiów i badań – wyjaśnienie, październik 2017.
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowy-podzial-dyscyplin-a-prowadzenie-studiow-i-badan-wyjasnienie.html
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• Ustawa wprowadza możliwość prowadzenia studiów międzydziedzinowych uczelniom, które posiadają kategorię A+ lub
A w co najmniej 4 dyscyplinach zawierających się w co najmniej
dwóch dziedzinach. Daje to możliwość ukończenia studiów na
więcej niż 1 kierunku, poziomie i profilu.
• Studia wspólne z inną uczelnią lub instytutem PAN , instytutem
badawczym, instytutem międzynarodowym, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową. Zasady współpracy przy prowadzeniu studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej.

1.2.3 Nadawania stopni i tytułów naukowych
• Stopnie naukowe nadawane w dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
• Stopień doktora. Uprawnienia: uczelnie, instytuty PAN, instytuty
badawcze albo instytuty międzynarodowe w dyscyplinie („podmiot doktoryzujący”), w której posiadają kategorię naukową A+,
A albo B+. „Stopień doktora może być nadany w dyscyplinie również wspólnie przez uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze
lub instytuty międzynarodowe w dyscyplinie, w której każde
posiada kategorię naukową A+, A albo B+, w tym z udziałem
podmiotów zagranicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której nadawany
jest stopień w tym z udziałem podmiotów zagranicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie
dyscypliny, w której nadawany jest stopień.”6
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• Stopień dr hab. Uprawnienia: uczelnie, instytuty PAN, instytuty
badawcze albo instytut międzynarodowy w dyscyplinie („podmiot habilitujący”), w której dany podmiot będzie posiadać
kategorię naukową A+, A lub B+.

6 Ibidem, Art. 185, ust.2.
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Ścieżka rozwoju/kariery nauczycieli
akademickich
1.3.1

Habilitacja nie jest wymagana i nie stanowi podstawy rotacji.

1.3.2 Obok

ścieżki rozwoju naukowego pojawia się ścieżka rozwoju
dydaktycznego, w tym pojawia się stanowisko „profesora uczelni”
(możliwość pracy na stanowisku profesora bez habilitacji, z uwagi
na wybitne osiągnięcia w prowadzeniu dydaktyki).

1.3.3 Stopień

doktora i doktora habilitowanego – procedury.

„Stopień doktora nadaje się osobie, która: 1) posiada tytuł
zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 327 ust. 2 pkt 2
lub art. 328 ust. 2 dający prawo do ubiegania się o nadanie
stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa
wyższego działa uczelnia, która go wydała; 2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym
efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka
obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na
poziomie biegłości językowej co najmniej C1; 3) posiada co
najmniej: a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie
naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowej, które w dniu publikacji były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. b lub b) 1 monografię naukową
wydaną przez wydawnictwo, które w dniu publikacji było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej
monografii lub c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;
4) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską; 5) spełniła
inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący.”7
Art. 217 ust.1. wskazuje szczegółowe cechy i osiągnięcia, jakimi
powinien legitymować się kandydat, m.in. opublikowanie co
najmniej jednej monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, ujętym w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. a, lub opublikowanie co najmniej jednego cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach
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7 Ibidem, Art. 185-186.
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naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych, ujętych we wspomnianym wykazie.
Postępowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości
Naukowej.
Zrezygnowano z wcześniejszych zapisów dopuszczających
nadanie stopnia dr hab. na podstawie osiągnięć związanych
z prowadzeniem grantów europejskich, w tym grantów ERC.
Procedurę i kryteria nadawania tytułu profesora omówiono
w art. 228–232.

Załącznik 2
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Organizacja uczelni i jej organy
Pozostaje całkowicie w gestii statutu uczelni (ustawa nie
przesądza ani nie definiuje żadnych jednostek ani stanowisk, poza
podstawowymi organami);

1.4.1

Ustawa wymienia i definiuje kompetencje jedynie:
• Rektora – wyszczególniono precyzyjnie kompetencje rektora,
w tym zakresie tworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, tworzenie szkół doktorskich.
• Senatu – wśród nowych kompetencji: powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni, określanie kryteriów wyboru członków rady. Senat będzie uchwalał statut i strategię uczelni
• Rady Uczelni – zgodnie z informacjami na dzień 15 czerwca
zmieniono proporcje udziału członków rady na korzyść przedstawicieli uczelni. Przy czym w gestii uczelni leży określenie
wymogów, które musza spełniać kandydaci na członków Rady.
Rada będzie mogła wskazywać kandydatów na rektora, obok
innych podmiotów wskazanych w statucie uczelni.
• Ustawa nie wymienia żadnych stanowisk administracyjnych.
Zagwarantowano możliwość tworzenia federacji uczelni
akademickich między sobą oraz z instytutami badawczymi, instytutami PAN lub instytutami międzynarodowymi w zakresie prowadzenia działalności naukowej; kształcenia doktorantów; nadawania
stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki oraz komercjalizacji
wyników działalności naukowej.8

1.4.2

W sekcji dotyczącej finansowania uczelni wprowadzono zapisy
dotyczące m.in. finansowania programów: „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”,
„Regionalna inicjatywa doskonałości”.9
1.4.3

1.4.4 Statut uczelni może określić również inne organy uczelni.
Ponadto statut określi typy jednostek organizacyjnych uczelni, np.
wydział, instytut, katedra, zakład, kolegium, centrum.10
Opracowanie: BWR UW, 19 czerwca 2018
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8 Ibidem, Art. 165, ust. 1 i 2.
9 Ibidem, Art. 366.
10 Ibidem, Art. 34.
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