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' 15) wart. 33: 
a) " w "ust. l wyrazy ... instytutów" " zastępuje się przez wy

razy "wojskowych i'nstytutów óaukowo-badawczych", 
h) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ' 

,,3. Warunkiem powołania na- stanowisko pracowni
ka naukowo-badawczego jest posiadanie kwali
fikacji określonych w niniejszej ustawie. Kwali
fikacje, o " których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 

I i "" ust.. " 2, stwierdza Rada Wyższego Sżkolnir.twa 

Wojskowego, '" ustanowiona "wart. 5 ustawy 
z dnia 31 marca' 1965 r. o wyższym szkolnictwie 
wojskowym (Dz. U. Nr 14, poz: 102), 

c) ust 1 skreśla się; 

16) wart. 25, 26, 21, 28 i 33 ust. 2 wyrazy "praco'wnik nau
kowy" w różnych li.czbąch i przypadkach zastępuje się 

\.vyrazami "pracownik naukowo.b.adawczy" w odpowied-
• niej liczbie i przypadku. 

Art. 2. 1': Osoby, które w dniu ' wejścia w życie ustawy 
zajmują w instytucie: ' 
1) ~anowiska ,samodzielnych ,pracowników nauki, 
2) stanowiska samodzielnych pracowników nauk()wo~badaw

, czych, 

stają się samodzielnymi pracownikami' naukowo-badawczymi 
w I;ozumieniu niniejszej ustawy. 

2. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy zajmu j ą 
w instytu<;iestanowiska adiunkta, starszego asystenta i asy
stenta, nabywają wszelk ie uprawnienia adiunkta, starsIego 
asystenta i asystenta' na (stanowiskach dotychczaszorjmo-
wanych. , ' ł ' ' 

3. stosunek s!użbpwy pracowników mianowanych, któ
rzy w myśl ustawy powinni być zatrudnieni na podstaw ie 
umowy o pracę, przekształca się z dniem ,wejścia w życie 

ustawy w stosunek pracy oparty na umowie. 

Art. 3. Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki og ło

si w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy o instytutach ' 
,naukowo-badawczych z uwzględnieniem 'zmian wyn"ikaJitcy.ch 
z "pl1zepisów' " ogłoszonych przeq. dniem wydania jednoliteqo 
tekstu i z zastosowan iem ciągłej numeracji artykulów, ust, ~ 
pąw, i punktów. 

Art. 4. Ustawa wchod7.j w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa. H. Ochab 
Sekretar~ Rady Państwa : J. Horoclecki 
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USTAWA 

,z dnia 31 marca 1965 r. \ 

o ' stopniach naukowych i ty tułach naukowych. 

Rozdział 1. 

" Stopnie" naukowe. 

Art. 1. 1. Stopniami naukowymi są stopnie doktora i do
centa określonej dżiedziny nauki lub dyscypliny naukowej. 

2. Minister Szkolnictwa Wyższego, w porozumieniu 
z Sekretarzem Naukowym Polskiej I Akademii Nauk, ustala 
bliższe określenie stopni naukowych w zależności od dzie-/ 
dziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie 
dotyczą. 

, Art. 2. 1. Stopnie nauko.we są nadawane w wydziałach 
innych jednostkach· organizacyjnych szkół wyższych, 

w , placówkach na ukowych Polskiej Akademii Nauk, w in
stytutach na ukowo-badawczych oraż w przewidzianych 
w ustawie o' szkolnictwie wyższym samodzielnych placow
kach typu nauko\'/o-dydaktycznego, jeżeli w zakresie danej , 
dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej tworzą środowisko 
naukowe o odpowiednio wysokim poziomie. 

2, Wykaz jednostek- uprawnionych do nadawpnia stopni 
naukowych " oraz okreś lenie stopni naukoWych, które mogą 
być przez te jednostki " nadawane, u sta la Przewodniczący 
Komitetu Na'uki i Techniki w uzgodnieniu z Ministrem Szkol
nictwa Wyższego i z - Sekretarzem Naukowym Polskiej 
Akademii Nauk: 

1) w szkołach wyższych i w samodzielnych placówkach 
typu naukowo-dydaktycznego - na wniosek ministra 
sprawują<;ego nadzór nad szkołą wyższą lub samodzielną 

" placówką , typu naukowo-dYdaktycznego; przed zgłosze-

niem wniosku nale"ży zasięgnąć opinii Rady Głównej 
' Sżkolnictwa Wyższego; 

2) w Polskiej Akademii Nauk - na wniosek S ekretariatu 
Naukowego Akademii; , przed zgłosżeniem wniosku na
leży zasięgnąć opinii Głównej Komisji Kwalifikacyjnej 
dżiałającej przy Polskiej Akademii Naukj 

\ 

3) w instytutach naukowo-baclawćźych' '"'""" na wniosf'k mi
nistra, któremu .instytut 'podlega; " przed 'lg ł tl" plljem 
wniosku należy zasięgnąć. opinii Głównej ' Komisji Kwa 
Hfikacyjnej działającej 'przy Polskiej' Akademii Nauk. 

Art 3. Stopieli doktora jest nadawany w drodz,e pr'le-
"\\lodu doktorskiego. 

Art. 4. 1. Stopień doktpra może , być nadany osobie, 
która: 

1) ukończył,a studia w szkole wyższej uzyskując tytuł ma
gistra, magistra-inżyniera, lekarza, oficera dyplomowa
nego lub inny równorzędny oraz wykazała uzdolnienia 

I do pracy naukowo-badawczej, 
2) zdała , z wynikiem pomyślnym przepisane egzaminy do

ktorskie oraz 
3) przedłożyła rozprawę doktorską. 

2. Do .przewodu doktorskiego można takie dopuścić oso
bę , która ukot1czyła wyższą szkołę zawodową lub studia 
równorzędne, jeżeli osoba ta w toku pracy zawodowej 
psiągnęła rezultaty , świadcżące o ,szczególny<: h u zdolnieniach 
do pracy naukowo-badawczej . , 

3. 'vV wyjątkowych przypadkach do przewodu doktor
skiego 1110Żna dopuścić osobę, która wprawdzie nie ukoń
czyła sŁucliów określonych w ust. 1 lub 2, lecz wykazała się 
z,asobem wiedzy i ' dorobidem naukowym, świadczącym 
o przygotowaniu i uzdolniel1iu do pracy naukowo-badawczej; 
wymaga to w zakresie ' szkół wyższych zgody Ministra Szkol
iiictwa Wyższego, a w pozostałym zakresie - zgody Sekre
tarza Naukowego Polskiej Akademii Ńauk. 

Art. 5. 1. Rozprawa doktorśka powinna stanowić samo
dzie lne rozwiązanie prze;z autora zagadnienia naukowego 
i wykazywać jego ogólną wiedzę teor"etyczną w d'anej dy
scyp1inie naukowej. 

2. Praca projektowa, konstrukcyjna ' '1ub tech nologiczna 
ITlOże' sta'nowić rozp~awę doktor~ką, jeżeli o~powićlda wa
runkom określonym w ' ust. 1. 

I f 
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3 • • R!ąP{,aw.ę . ...do.kto.r.ską ."moie także stan!'>,wić część pru
cy zespołowej. jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład 

kandydata, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1. 
Art. 6. 1. Przewód doktorski przeprowadzają i stopień 

doktora nadają: 
1) w szkołach wyższych i w samodzielnych placówkach 

typu naukowo-dydaktycznego ""T rady wydziału lub rady 
naukowe innych jednostek organiz.acyjnych, 

2) w ' placówkach Polskiej Akademii Nauk - rady nauko
we tych placówek, 

3) w ins tytutach naukowo-l;>adawczych - rady naukowe 
tych instytutów. 
2. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawo- ' 

mocna, jeż,e li przeciwko uchwale ni€ założy sprzeciwu: 
1-) minister sprawujący nadzór nad szkołą wyższą lub samo
, . ' d-7:ielną 'pła:cówką typu 'naukowo-dydaktycznego, -w któ
:-.---

:rej przawód doktorski jest przeprQwadzany - PC} za-
.sięgnięciu ,opinii 'Rady Głównej Szkólnictwa Wyższego, 

,2) ..:SeJrretarz Naukewy, Polskiej . Akademii Nauk, .gdy prze
wód doktorski przeprowadzany jest w pla~ówkach 
Akademii lub w instytutach naukawo-badawczych - po 
zasięgnięciu opml1 Głównej Kamisji Kwalifikacyjnej 

' działa jącej przy PQlskiej Akade'mii Nauk. 

. ,3. S')rZeciw mQże być załotony w przeciągu dwóch mie
si ęcy ad dnIa przekazania uchwały o nadaniu. stopr1ia dokto
ra wraz z datyczą'cą dokumentacją. 

Art. 7. 1. W ramach wydziałów i innych jednQst.ek 
Uprawni.onych do ,.nadawania stopni naukowych mażna utwo
r zyc studia daktQranckie . 

2. OSQbom przygQtQwującym się do przewQdu doktor
skiego mog!! być przyznawane stypendia naukowe. 

Art. 8. Stopień docenta jest nadawany w drodze prze
w odu habilitacy jnego. 

_ Art. 9. Do. przewodu habilitacyjnego może być do pusz
czoI).a osqba, która posiadając stopień daktora uzyskała 

znaczny dorobek naukowy _ i . przedłożyła rozprawę habili~ 

ta'cyjlłą. 

Art. 10. 1. Rozprawa babilitacyjna powinna stanowić, 

poważny wkład/kandydata w rozwój akreŚlonej dziedziny 
nauki lub dyscypliny naukowej. 

2. Rozprawa habilitacyjna może polegać również na: 
1) syntetycznym i systematycznym ujęciu innych prac kan

dydata, 
2) o pracowaniu problematyki całości lub pm,vażnej części 

danej dysc ypliny naukowej, polegającym na naukowym 
uogólnieniu i usy stematyzowaniu .paszczególnych pro
blemów, j eże li adpowiada warunkom określonym w ust. 1. 
3. Przepisy art. 5 u~. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do 

rozpraw habilitacyjnych. 
Art. 11. 1. Przewód habilitacyjny przeprowadzają i sto.

pień naukowy docenta nadają: 
1) w szkałach wyższych i w samodzielnych placówkach ty

pu naukowo-dydaktycznego - rady wydziału lub rady 
naukowe innych jednostek organizacyjnych, " 

. 2) w ' placówkach Polskiej Akademii Nauk - rady nauko
we tych placówek, 

3) w in!?tytutach naukowo-badawcz-ym - . rady naukowe 
;tych instytut?w . 

. 2. UchWala o nadaniu stopnia .n~.uko,wego docenta wy .. 
,-ma~6, z-atwierdzenia prz·ez: 

l} ministra sprawującego nadzór nad szkołą' wyższą lub sa
modzielną placówką typu naukQwo-dydaktycznego, w 
które j prze.wód habilitacyjny jest przeprowadzany - po 
zasięgni.ęciu opinii Rady Głównej Szkalnictwa Wyższego, 

2) Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk - po 
zasięgnię'ciu OpInl1 Głównej Komisji Kwalifikacyjnej 
działającej przy Polskiej Akademii Nauk, jeżeli przewód 

.habilitacyjny przeprowadzany jest w placówk-achAka
demii lub w instytutach naukowo-badawczych. 

Art. 12. Osobom przygotowującym się do przewodu ha
bilitacyjnego mogą być przyznawane stypendia naukowe. 

Art. 13. 1. Stopnie naukowe uzyskane za granicą I;Ilogą 

być uznane w drodze nostryfikacji za równorzędne ze stop
niami naukowymi pkreślonymi w niniejszej ustawie. 

2. Stopnie naukowe uzyskane za granicą są uznawane 
za równorzędne ze , stopniami na'ukowymi określonymi w ni
nie jszej ustawie na zasadach ' przewidzianych w umowach 
międzynarodowych. 

Art. 14. ' 1. Rada Ministrów określa w drodze rozporzą-
dzenia: 

1) szczęgółowe warunki, jakim pod względem poziomu nau
kowego powinno odpowiadać środowisko naukowe wy
działów i umych jednostek organizacy jnyGh . szkół wyz
szych, samodziel,nych placówek typu na~kowo-dydak
tycznego, placówek naukawych Polskiej ' Akademii Nauk 
i instytutów naukow-e-badąwczych, ~by mogły uzyskać 
prawo nadawania stopni naukowych, 

2) warunki i tryb przeprowadzania przewodów 'doktorskich 
--i habilitacyjnych. 

2. Minister Szkolnictwa Wyższego, w porozumieniu z Se
kretarzem Naukowym Polskiej Akademii Nąuk, okreś1a w 
drodze rozporządzenia: 

1) zasady przyznawania stypendiów na'ukowych i ich wy
sokość oraz prawa i obowiązki osób pobierających te 
stypendia. 

2) zasady odbywania studiów doktoranckich oraz prawa 
i obówiązki osób, które ' w ramach studiów doktoranc
kich lub poza nimi przystąpiły do przewodu doktorskie
go albo też przystąpiły do przewodu habilitacyjnego, 

3) tryb uznawania W " drodze nostryfikacji stopni naukowych 
uzysk-anych za granicą ' q;a równorz.ędne ze stopn.iami 
określonymi w ninIejszej ustawie. 
3. Minister. Szkolnictwa Wyższego i Sekretarz' Nauko- . 

wy Polskiej Akade'mii Nauk mogą określić wspólnie szcze
gółowe warunki, jaklm powinny odpowiadać rozprawy dok- , 
Itorskie i habilitacyjne, oraz zakres egzaminów doktorskich 
i kolokwiów habilitacyjnych. 

Art. 15. Przepisy dotyczące ' nadawania stopni ' nauko
wych w szkołach wyższych i w . instytutach naukowo-badaw
czych. stosuje się odpowiednio da nadawania stopni nauka
wych w akademiach wojskowych i w wojskowych instytu-
tach naukowo-badawczych, z tym że : ' . 

1) uprawnienia akademii wojskowych i wojskowycłi insty
.. tutów naukowo-badawczych do nadawania stopni nau

kowych w .zakresie nauk wojskowych określa . Minister 
Obrony Narodowej po zasięgnięciu opipii -Rady Wyższe-

. go Szkolnictwa Wojskowego, . 
. 2) w 'uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodo

wej może upoważnić rady, naukowe akademii wajskQ
wych do nadawania stopni nau~awych zamiast rad wy
działów; w tym przypadku rady ,naukowe akademii prze
prowadzaj.ą również prżewody doktorskie i habilita
cyjne, 

3) dopuszczenie do .przewodu doktorskiego w zakresie nauk 
wojskowych w przypadkath .określonych wart. 4 ust. 3 
w akademii wojskowej lub wojskowym instytucie _ nau
kowo-badawczym wymaga zgody Ministra Obrony Na
rodowej udzielonej po zasięgnięciu opinii Rady wyż
szego Szkolnictwa Wojskowego, 

4~ prawo zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały o nadaniu 
stopnia doktora w zakresie nauk wojskowych oraz pra
wo zatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia dacenta 
w zakresie na\lk wojskowych przysługuje Miniśtrowi 
Obrony Narodowej po zas,ięgnięciu opinii Rady Wyższe
go Szkolnictwa ' Wojskowegol 

..... 
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5) zc!.sady uznawania stopni naukowych uzyskanych waka
demi~clr-- i wyższych s7k olach wojskowych za granicą 
za równorzędne ze stopniami nadawanymi na podstawie 
niniejszej ustawy okre śla Minister Obrony Narodowej, 

6) przepisy, ' o któr ych mowa wart. 14 ust. 3, w stosunku 
do akademii wojskowych i wojskowych instytutów nau
kowo-badawczych wydaje Minister Obrony NarQdowej. 

R o z d z i ci ł 2. 

Tytuły naukowe. 

, Art. 16. 1. Tytułami naukowymi są tytuły profesora 
nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego: okreS1mIej. dzie
dziny nauki lub dyscypliny naukowej albo' określoneJdzie-
dziny sztuki lub dyscypliny artystyczne.j., ' . L. 

2. Przepis art. 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio, do ty
tułów)laukowych. 

Art. 17. 1. Tytuł profesora n5azwyczajnego może być 
nadany osobie. posiadającej stopień naukowy docenta, któ
ra 'osiągnęła powaine wyniki w pracy naukowej i w ksztaŁ-
ceniu kadr naukowych. ' . 
, ' 2. Tyt\lł profesora zwyczajnego może być nadany oso
bie , posiadającej tytuł profesora nadzwyczajnego; która od 
chwili uzyskania tytułu pro.fesora nadzwyczajnego wydatnie 
powiększyła swój dorobek w pracy naukowej i w kształce-
niu kadr naukowych. ' • 

3. W wyjątkowych przypadkach, w stosunku do osoby 
zatrudnionej w instytucji nie prowadzącej kształcetia kadr 

' na'ukowych, można odstąpić od warunku wykazania się :wy
nikami w kształceniu kadr naujwwych, o ile osoba ta speł

nia inne warunki przewidziane w ust; 1 i 2. 
4. W wyjątkowych przypądkach tytuł profesora ,.nadzwy

czajnego lub profesora zwyczajnego moż'e być nadany oso
bie, cktóra nie posiada stopnia naukowego i tytułu naukowe
go oraz stażu pracy na ' stanowisku pracownika nauko~o-dy-

,daktycznego lub naukowo-badawczego, posiada jednak " po
ważne osiągnięcia w pracy naukowej lub w twórczej pracy ' 
zawodowef oraz kwalifikacje dla prowadzenia pracy nauko
wej i ksztąłcenia kadr Qaukowych w zakresie ~ymaganym 
od profesora. 

5. W zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych: 
1) - stopień naukowy docenta nie stanowi warunku nadania 

tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego lub profe
-. sora zwyczajnego, ' 

2) przez użyte w ust. 1-4 okre ślenia: praca naukowa, do
robek w pracy naukowej, kadry naukowe - należy ro

,zumieć odpowiednio również pracę artystyczną, dorobek 
w pracy artys tycznej, kadry naukGwo-dydaktyczne. 
Ar t. 18. , 1. Tytuły naukowe · nadaje Rada Parlstwa na 

wniosek Prezesa Rady Ministrów. 
2, Kandydata do tytułu naukowego przedstawia Preze

sowi Rady Ministrów : 
1) minister sprawujący nadzór nad szkołą wyższą lub sao, 

mod2.ielną placówką typu naukowo-dydaktycznego, gdy 
chodzi o osobę zaTrudnioną w tej szkole lub placówce 
na wniosek właściwej rady wydziału lub rady naulwwe j 
innej jednos~tki organizacyjne j szkoły wyższej , zatwier
dzony pJzez senat, 

2) Sekretariat Naukowy Polskiej Akademii Nauk, gdy cho
dzi o osobę zatrudnioną wplac6wce naukowej Akade
,mii - na wniosek rady nauko>yej tej placówki, 

3) minister, któremu podleg-a instytut naukowo-badawczy, 
'gdy chodzi o osobę zatrudnioną w tym instytucie - na 
wniosek rady naukowej instytutu, 

'4) Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Se
kretarzem Naukowym Polskiej Ak ademii NilUk - w in
nych przypadkach niż wymienione w fllt t l-J. 

----

3. Przed przedstawieniem , Prezesowi Rady Ministrów 
kandydatów do tytulu naukowego należy zasięgnąć; Oplilll: 

1) Rady Głównej Szkolnictwa Wyższeg o - w przypadkach 
wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 4, 

2) Rady Wyższego SZ.kolnic twa Artystycznego - w przy
padkach przedstawienia kandydata do tytułu naukowe
go w zakresie dyscyplin artystycznych. 

3) Rady Wyższego Szkolnictwa· Wojskowego - w przypad-, 
kach przedstawienia kandydata do tytułu naukowego 
w zakresie nauk wojskowych, 

4) Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Pol
skiej Akademii Nauk - w przypadkach wymienionych 
w ust. 2 pkt 2 i 3. -

4:' IW łl~as.adnianyeh: ' prz:ypadka!€h minisfer ' SpFaW'Ujący 
nadzór nad ,szk.ołą wyższą - po za sięgnięciu opinii RadV 
Głównej Szkolnictwa Wyższego lub' -Sekretariat Naukowy 
Polskifj Akade,mii Nauk ałboo mini-ster, któremu ' podlega in- " 
stytut nauł<.owo-badawGzy -po' zasięgnięciu opinii Głów

nej Komisji Kwalifikacyjnej dtiałaj1fc'e'j przyf>błsltfe'j "Aka
de.mii Nauk mogą przedstawić Prezesowi Rady Ministrów 
wniosek o llildanie tytułu profesora zwyczajnego lub profe
sora nadzwy~zajnego z pominięciem trybu okreś l onego w 
ust. 2. 

5. Minister Szkolnictwa Wyższego C Sekretarz Naukowy 
Polskiej Akademii Nauk wspólnie ' okre ślą w porozumieniu 
z innymi ministrami sprawującymi nadzm: nad szkołami wyż
szymi tryb składania , wniosków, o których mowa w ust. 2 
pkt 1-J, przez rady wydziału i rady naukowe. 

Art. 19. 1. Tytuły naukowe są dożywotnie. 

2. Pozbawienie tytułu naukowego może nas'tąpić tylk<F 
w razie skazania na karę więzienia za przestęps two popeł- -
nione z chęci zysku lub z innych niskich pobudek bądż też 

wymierzenia kary dyscyplinarne j wydalenia ze służby, prze
widzianej w ustawie o szkolnictwie wyższym, w ustawie 

' o PoLskiej Akademii Nauk i w ustawie o iilslylutach nau-
kowo-badawczych. " 

3. Oficera zawodowego można pozbawić t.ytułu nauko
wego również w przypadku p ozbawienia stopnia oficerskie'go 
w trybie przewidzianym ',w; przepisilch ' o dyscyplinie wojsko
wej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za prTewinieniady
scyplinarne i za naruszenie honoru -i godn8ści żołnierski e j. 

4. O pozbawieniu tytułu naukowego orzeka Rada Pań- ' 
stwa. 

5. W razie skazania na karę utraty praw publiczny c;h 
lub obywatelskich praw honorowych utrata tytułu nauko
wego następuje z mocy prawa. utrata tytułu naukowego na
stępuje również w razie skazania oficera na karę de~lr_adacji. 

R o z d z i a ł 3. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 20. 1. Wydziały szkół wyższych oraz inne jednost ki 
organizacyjne szkół wyższych, placówki nauk owe Polskie j 
Akademii .Nauk oraz insty tuty naukowo-badawcze, które na 
podstawie przepisów dotychczasowych uzyska ły prawo na-

' dawania stopni naukowych, zachowują to prawo. 
2. Uprawnienia te, mogą' być 'cofnięte w trybie ustalo- -

nym na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1. , ' 
Art. 21. S[opnie naukowe doktora i docenta oraz tytuły 

naukowe profesora nadzwyczajnego i prpfesora zwyczajnego 
uzy skane na podstawie przepisów ,doty'chczasowych stają się 
odpowiednio stopniami na'ukow ymi doktora i docenta -oraz 
tytułami naukowymi profesora nadzwyczajnego i -,profesora 
zwycżajnego określonymi w niniejszej ustawi e. 

Art.· 2,2. Nie zakończone do dnia wejścia w życie niniej
sze j ustawy przewody doktorskie i habilitacyjne bro,dą pro
wad70 ne w dalszym ciąg u na podstawie prze pisów niniejsze j 
ustawy. 
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Art. 23. L Osobóm, które ,nie mając slopnia naukowego 
docenta zajm'ują w clnit] wejścię w życie Mniejsze j ustawy 
stanowiSka docen~ów etatowych, mogą być nadawane tyluły 
naukow~ przewidziane w niniejszej ustawie. 

• I'" ~.: " . ' • 

2. Osobom, które nie 'mając stopnia naukowego docenta 
zajmują w dniu wejścia w życie ustawy, stanowiska profeso
rów , nadnvyczajnych" , mogą być nada wane tytuiy , naukowe , 
profesorówe zwyczajnych. ' 

Art. ,24. Przepisy niniejsze j 'ustawy dolyczące ministrów 
stosu'je się równiężdo przewodniczących komitetów i komi~ 
sji pełniących tunk~je naczelnych organów administracji 

-.,'" , 
. , ~.; I,' .'. , 

palisfwowej oraz ,kierowników m/Gd ów centralnych sprawu
jących ,nadzór nad sZkoią , samodzieLną ,placÓwką naukowo
dydaklyczną ' lub ' naukowo-badawczćl . . ' 

Art 25. Docza-su wydan ia przepisqw wykonawczyoh, 
przewidzian ych w ustawie, obowiązują przepisy dotychczas'o
we ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy. 

Art. 26. Usta,~a wchodzi w życie z dniem ogloszenia. 

Przewodnicząc,y Rady Paflslwa': E. O chab 

Sekre tarz Rad y Państwa: J. Horodec/, i 
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USTAWA 

z dnia 31. marca 1965' r. 

0: wyższym szkolnictwie wojskowym . 

Rozd ~ iał , 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Wyższymi ' szkołami wojskowymi są ak ad emie 
wojskowe i wyższe szkoły oficers,kie. 

2. Akad~mie wojskowe są szkołami wyższymi, a wyższe 
,szkoły oficerskie - wyższymi szkołami zawodowymi w rozu
mieniu przepisów uSl,awy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkol
nictwie wyższym (Dz. U. z 1958 r. Nr 68, pOL . 336, z 1960 r. 
Nr' 9, poz. 56 i Nr 10, poz. 64, z 1962 r. Nr 20, poz. 88 oraz 
z 1965 r. .N r 14, "poz. 98) . ' 

, 3 , W-yższe 'szkoły wojskowe są jednostkami wojsKowy
mi, do , któryct,l sto~uje się '. przepisy niniejszej ustawy i inn e 
przepisy dotyczące ', Si! Zbrojnych, a w, przypadkac.h w u~la
wie wy mienionych - róww'eż przepisy ustawy o szkolnic
twie wyższym. 

, Art. 2. 1. Wyższe szkoły wojskowe aktywnie ucze stniczą 
w umacnianiu siły obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej przez : kształcenie l wychowywanie kadr ołicerskich, 

.prowadzenie .badań 'naukowych, rozwijanie i pielęgnowanie 

kultury, narodowe j oraz współdziałanie y.( rozwoju post ępu 

technicznego, ' 

, 2. Akademie wojskowe kształcą i wychowują kadry wy
soko' kwalifikowanych specjalistów wojskowych, ' pl,'ZygOto
wanych do objęcia w Siłaeq Zbrojnych stanowisk, które 
wymagają wyżs'lego wyksztalcenia wojskowego i specjal
nego, oraz ,dq pr owad7enia pracy natlkowej i dy daktyczno-

, naukowej vi wyższych szkolach wojskow ych i w Siła ch 
Zbro jn ych. -

3" Wyższe szkoły oficerskie kształcą , i wychowują ka
dry specjalistów wojskowyćh , przygotowanych , do objęcia 
w ,Silach Zbrojnych stanowisk, które wymagają wyższego 

wykształcenia zawodowego. 
Art. 3. 1. Wyższe szk,.Qly wojskowe tworzy, przekształca 

znosi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia . 

2. Rada Ministrów określa nazwę i ogólny kierunek 
naukowy \", yższló j szkoły wojskowej. 

, I 

Art. 4. 1. Zwierzchni nadzór ' nad wyższymi szkołami 

wojskowy'mi sprawuje fy1inister Obrony , Narodowej . 
2, ,Minister O'::>rony Narodow~ j : 

1) ust'ala perspektyw iczne i okresowe plany d ziałalności 

w yżs'l y ch ' szkół wo jskow ych, 

2) ustala ramowe plan y sludiów, ramo we programy naUG a
nia i regulaminy sludiów w ,' wyższych szkołach wojsko-' 
wych, -

3) ustala plany badań ,naukowych w wyższych _szkołach 
w9jskowyrh oraz zasady o rganizac ji i finansowania 
tych ha dań, jak również zasady współpracy tych sz kó ł 

z innymi placówk-:lmi naukow ymi i ins ty tucjami, 
4) decyduje w zasadniczych sprawach ' związanych ze współ

pra cą wyz'izych szkół wojsk owych z za g ranicą. 

3. Ram owe plany studiów oraz ramowe programy ,nau
czania (ust. 2 pkt 2) w zakresre naLlk innych niż wojskowe 
ustala Minisler Obrony Narod owe j w 'porozumieniu z Mini
stręm Szkolnictwa Wy'ż.szeg o, a w za kresie nauk~ medycznych
ponad to w porozumieniu z Ministrem Zdrowia' i Opi~ki Spo
ł ecznej: 

4. Upra wnien ia prz~widzi'ane w u st. 2 Minister Obrony 
Narodowej może .prz'ekazać ' podległym mu organom ,woje ' 
skowym. 

Art. 5. 1. Przy Ministrze Obr(;ny Narodowej dz iała Rada , 
Wyższeg o Szkolnictwa Wojskowego jako or~lan doradczy 
i opiniodawczy w sprawilch szkolnictwa oraz rozwoju nauki 
i badań naukowych w w,ojsku. 'Przewodniczącym R'ady jest 
Minister Obrony Narodo wej, 

2. Skład Rady Wyższego Sżkolnictwa Wojskowego 
ustala Minister - Obrony Narodowej. 

3. Udział R'adyWyższego Szkolnictwa Wojskoweg o 
w ' nadawaniu stopni nau kowyc h i tytułów naukowych okre 
ślają prze pisy o stopniach nauk qwy ch i t ytulach naukowych . 

4. Zakres oraz, zasady i s posób dz iałania Rad y Wyższe

go Szkolnictwa Wojskowego okresla reg ulamin nadany przez 
Ministra Obrony Narodowe j. ' 

R o z d z i a l 2. 

Akademie wojskowe. 

Art. 6. 1. ' Akademia wojskowa może być szkołą wieto
wydziałową lub jednowydziałową. 

2. Wydziały są jednostkami organizacyjnymi pracy 
naukowej i dydaktycznej; wydzi.ałyodpowiadają giównym 
dziedzinom studiów" a wyjątkowo- grupom pokr,ewnych 
specjalności w ' danej dziedzinie studiów. 

3. W ydzialy akademii mogą być dzielone na oddziały 

lub sekcje. 


