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334
USTA WA
/.

Z

dnia 20 grudnia 1968 r.

o zmianie ustawy o szkolnictwie
Art. t. W ustawie z dnia 5 list,opa.da 1958 r.o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 1965 r. Nr 16, poz. 114 i z 1968 r.
Nr 29, poz. 188) wpmwadza się następujące zmia!Ily:
1) art. ' l i 2 otrzymują brzmienie:
"Art. 1. 1. Szkoły wyższe aktywnie uczestniczą w budowie socjalizmu w " Polsce Ludowej przez:
- kształcenie i wychowywanie. intęligencji
zawodowej zdolnej aktywnie uczestniczyć
w rozwoju g,osp,o darki i kultury narodowej oraz w socjalistycznej przebudowie
stosunków społec z n ych,
- ksztaken ie i wychowywanie nowych kadr
naukowych zdolnych do zapewnienia trwałego postępu nauki polskiej i jej więzi
z praktyką społeczną i g,ospodarczą,
- prowadzenie badań naukowych w ścisłym
, związku z potrzebami życia i perspe.ktywami rozwoju kraju,
' - pielęgnowanie i rozwijanie kultury narodowej .oraz wspó łdziałanie w rozwloju postępu technicznego i popu ;aryz.acji zdobyczy ,nauki oraz ich praktycznego zastosowania w gospodarce.
2. Podstawową zasadą w pracy szkoły wyższej
jest jedność nauki, dydaktyki i wychowania,
3. Plany i programy nauczania w szkołach wyż
szych Rowinny być określane przez wymogi
' nauki, gqspodarki i kultury społeczeństwa
socjalistycznego ' oraz ' unowocześniane w miarę rozwoju nauki i postępu techniki.
4. Głównymi czynnikami wychowawczeg,o działania sZk ,oły są:

proces dydaMyczny
teorię i praktykę. '

\

-

łączący

harmonijnie
'
uświadamianie młodziezy w toku nauczania o czekających ją zadaniach obywatelskich i zawodowych,
' włączanie studentów do pracy naukowej,
praca , ideowo-wychowawcza ' rozwijana
wspólnie
orgallizilcjamipolitycwymi

z

wyższym.

i mł'odzieżowymi, ' zmierzająca d,o wpojeni,a wychowankom -na'ukoweg,o świat0'P0, glądu i socjali~tycznej moralności,
- rozwój samorządności studenckiej kształ
tującej aktywn,ość społeczną studentów
,o raz umiejętność działania zespołoweg_0
i poczucia odpowiedzialności spoleo nej,
- współpraca ze środowiskiem społecznym,
oparta na d,orobku , naukowym ucze lni
i ujawniająca się w jego popularyzacji
i praktyczny,ch zastosowaniach, we współ
działaniu
z towarzystwami naukowymi I
i zawod,o wymi oraz w działalnośc i studenckieg'o ruchu naukowego.
Art. , 2. 1. Szkołę wyższą tworzy, przekształca i znosi
Rada Ministró w w drodze rozporządzenia.
.określając równocześnie jej nazwę, siedzibę
i kierunek naukowy 'Oraz ogólny zakres dzi,ałaJności.

wyższa posiada osobowość pra wną.";
2) art. 3 i 4 skreśla się;
3) art. 5 otrzymuje brzmienie:
"Art. 5. 1. Szkoły wyżś'ze ' mogą prowadzić studia zawod'Owe, studia magisterskie, studia doktoranckie, studia podyplomowe i kursy doskonalenia zawodowego oraz inne studia i kursy
specjalne.
2. Nauczanie w szkołach wyższych może być
prowadzone systemem studiów dzienn ych,
wie,c zorowych lub zaocznych.
3. Rodzaje _studiów prowadzone przez szkołę '
wyższą określa Minist~r w drodze rozporzą
dzeni,a .";
4) w art. 6:
_

2.

Szkoła

al w ust. 1- skreśla się wyraz.y: .,Wvdziały i inne",
b) w ust 2, 3 ; 4, skreśia <;ię wyrazy: "honoroweg.o"
i "honorowy";
5)- wart. 7:
a) ' w 'usi. 1 po wyrazie: "szkołami" dodaje się wyrazy:
"wyższymi, zwanymi dale) «slokolarni,.",
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b) w ust. 2 pkt 2 po wyrazach: "pracy szkoły" dodaje
siąwyrazy : "zasady organizacji pracy dydaktycznowychowawczej,",
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Minister ' Oświaty i Szkolnictwa Wyższego może
zawiesić, uchylić lub zm i enić decyzję każdego
,organu szkoły, na'rusżającą prawo lub interes społeczny; w razie uchylenia decyzji Minister określa dalszy tryb postępowania'.",
,
d) w ust. 6 skreś,:a się wyrazy : "wyższymi szk-ołami
pedagogicznymi";

6) wart. 8:
a) w ust. 3 w wierszu drugim p,o wyrazie: '"wyższego"
skreśla się dalszą część zdania,
b) ust. 4 i 5 skreśla się;
7) art. 9 otrzymuje brzmienie:
.
"Art. 9. 1. Przewodniczącym Rady Głównej jest Minister; członkami Rady ' Głównej są profesorowie zwyczajn), profesorowie nadzwyczajni
i docenci, reprezentujący główne kierunki
studiów w s zkołach .
2. Regulamin uchwalony przez Raaę M inistrów
określi
zakres dzi,ała'11ia, lkzbę członków
Rady Głównej i tryb iCh po woływania oraz
sposób ' działanill Rady Głównej.";
8) art. 10 i 11 otrzymują brzmienie: ,
"Art. 10. 1. Ustrój szkoły- - powinien być dostosowany
do nałoż onych na nią obowiązków dydaktyczno-wychowawczych i naukowych oraz
'powiązań z życiem gospodarczym i społecz11ym kraju.
2. Szkoła może być wiel'owydziałowa, jednowydziałowa lub bez wydziałowa.
3. Wydziały są jednostkami ,o rganizaq-jnymi
pra,c y d}:daktycznej, wychowawczej ' i naukowej; wydziały odpowNidają głównym kierunkom studiów lub grupom pokrewnych
specjalności
w ramach danego kierunku
studiów.
4. Dla pracy dydaktycznej, wychowawczej
i naukowej w ramach szk,oły, wydziałów
lub poza nimi mogą być tworzone oddziały,
sekcje, instytuty, katedry, zakłady, zespoły
_badawcze lub ' dydcrktyczne i inne jednostki
organizacyjne.
, 5. Jednostki, o których mowa w ust. 3 , i 4,
-mogą być tworzone ta'kże poza siedzibą

międzywydziałowe

wyd-ziału

rządkowanie.

2. Jednostki ()rganizacyjne

tw·orzone:

szkoły , mogą być

lub pozawydziaIowe,
jako jednostki międzyuczelniane rub
jako jednostki działające w powiązaniu
z placówkami naukowymi P,olskiej Akademii Nauk, instytutami naukowo-badawczymi, zakłaodami produkcyjnymi lub innymi instytucjami państwowymi albo
s połecz,n yrńi.
3. Utworzenie, przekształcenie lub zniesienie
jednostki organizacyjnej określonej w ust. 2
pkt 3 oraz określenie zasad powiązania następuJe na podsta'w ie porozumienia zainteresowanych naczelnych organów administra- _
cJi państwowej i iJllstytucji.
.
-t. Min.i ster może upoważnić rektora do tworzenia ; przekształcania i znoszenia okreś\-o
nych jednostek organizacyjnych szkoły.";
art. 12 i 13 skreśla się;
wart. 14: "
a) w ust. 1 skreśla się wyraz: "wyższa",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Poza biblioteką główną szkoła może ponadto posiadać i,nne biblioteki.";
art. 15, 16 i 17 skreśla się;
art. 18 otrzymuje brzmi enie:
"Art. 18. Szkoły mogą ' posiadać wyodrębnione jednostki
administracyjne, gospodarcze i usługowe.";
art. 19 oznacza się jako art. 48a i nadaje mu się brzmIenie:
"Art. 48a: 1. Minister mo,że na wni'osek szkoły lub z inicjatywy własnej nadać suole statut"
2~ Statut określa szczegółową organizację, zadania i ustrój sżk,oły. W szczególńości statut może określić:
"
l) rodzaje pr,owadzonych w szkole studiów
,oraz głównych kierunków n.auczania,
2) rolę szkoły worganiz,owa:niu i prowadzeniu badań naukowych,
3) zadania w zakresie kształcenia kadr
naukowych ora-z po.pularyzacji wiedży,
4} szczegółową strukturęor'az kompetencje org.anów szkoły.
. '
3. Statut może określić organizację i ustrój
szkoły odmienne od ustalQ'nych w niniejszym dzia:e i do's tosowane do jej szc.zegól- .
nych zadań.";
art. 20 skreśla. się;
w art. 21;
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Szkolą kieruje rektor przy współudziale prbrek:"
torów, dziekanów oraz senatu.",
b) w ust 2' i 3 skreśla się wyraz: "wyższe}",
c) usl. 5 ()trzymuje brzmienie:
,,5. Do zakresu' działa,nia rekt,ora należy w szczegól2)
3)

9)
10)

,

11)
12)

13)

14)
15)
lub poza wydziałami
mogą być prowad-z:one studia i kursy określone wart. 5.
7. Studia ! kursy mogą być również 'OIIganiw. wa:ne jako samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego. Studia i kursy jako
samodzielne placówki typu nauk-ow1o-dydaktycznegio tworzy i znosi oraz określa ich
, strukturę organizacyjną i podp,orządkowa'11ie
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
11. 1. Jednostki organizacyj ne, o których mowa
wart. 10 l,Jst. 3-6, tworzy, przekształca
i znosi Minister na wniosek rekt'o ra lub
% ' własnej inicjatywy; zarządzenie ' o utwor~eniu jednostki organizacyjnej określa jej
szczegół-owe zadania, uprawnie--nia i pod po- ,
szkoły.

6. W ramach

Art.

1) w ramach wydziału lub jako jednostki

•

ności:

1) kierowanie pf'Ocesem naoczania i wycho~a
nia młodzieży oraz czuwanie, aby pr,oces ten
odbywał się w duchu socjalistycznym, patri-o- .
tycznym i rnternacj'onaUstycznym,
2) zatwierdzanie szczegółowych programów nauczania. pl.a'n'u badail naukowych, pr,ogramu
rozwoju mf.odej kadry naukowej, '
3) spra,wowame nadż·oru nad wykonywaniem .
przez jedlłOStki organizacyjne szkoły z·ądań
w .zakresie n'a uczania i wychow'a,nia . mł'odzie. źy oraz r-ożwoju naukowego ' szkoły,

, '
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4) zapewnianie należytej obsady stanowisk nau. kQwych, dydaktycznycl;1 i administracyjnych
w szkole,
5) zapewnianie por ządk u i przestrzegania prawa
na terenie szkoły ,o raz wydawanie :';!l tym celu

2. Rektor zasięga opinii senatu we wszystkich
istotnych sprawach szkoły.";

art. 28 skreśla się;
21) w art. 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
zarządzeń,
,,1. W skład senatu wchodzą: rektor, . prorektorzy,
6) sprawowanie nad,z'oru nad zaspokaJaniem madziekani, sekretarz komitetu ' uczelnianego Polterialnych, zdr-owolnych i kulturalnych poskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, po jednym
trzeb mł,odz ieży studiującej,
przedsta wicielu każdej rady wydziału, dyrektor
7) zapewnian ie realizacji zadań planowych szkobiblioteki głównej, dyrektor administracyjny, kieły.określonych przez Ministra w ramach narownik studium wojskowego, przewodniczący ra.r odowego planu gospodarczego, .
dy szkoły dla spraw młodzieży i przewodniczący
8) ' dokonywanie rozdziału środków budże towych
stałych komisji rekto rskich wymienionych w n~
między jednos tki organiza<:yjne szkoły oraz
niejszej ustawie oraz przedstawiciele następują
kierowanie administracją i gospodarką szkoły
cych dwóch grup pracowników naukowo-dydaki dysponowanie środkami materialnymi w ra- "
tycznych:
mach obowiązujących przepisów i zg.odnie .
1) wykład-owców, '
z wytyc ~ nymi ' i zarządzeniami Ministra,
2) adiunktów, starszych -asystentów
asyslen9) przeprowadzanie ,o kresowej oceny pracy jedtÓw,",
nostek organizacyjnych _s zkoły i zatrudni'one j
b) dodaje się ust. la
brzmieniu:
w nkh kadr y.",
"la. W szkołach bezwyd zi ał.owych Minister może
d) w ust. 6 skreśla się . wyraz: "jednoosobowego" i dookreślić skład senatu inny niż przewidziany w
daje s ię na k'OllCU zdania wyr,azy: "albo nie je,s t :zgodust. L",
na z podstawo wymi zadaniami szkoły", '
c) w ust. 2 wyraz: "Ministra" zastępuje się wyrazem:
e) po ust. 6 dodaje się n owy ust. 7 w brzmi eniu:
"rektora" ,
,,7. Dla realizacji zadań wymienionych w ust. 5 rekd) w ust. 3 i 4 skreśla się wyra"ly: "wyższej" i "wyżtor ma prawo wydawać zarz ądze nia i instrukcje
szych",
oraz żądać wyjaśnień od wszystkich pracownie)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:
ków szkoły.";
,,6 . . W posiedzeni'a ch i pracach senatu uc zes tniczą:
po art. 21 dodaje się nowy art. 21a w brzmieniu:
przedstawiciel z akładowej organizacji związko
"Art. 21 a. L Przy r'ek torze działa ko!egium rektmskie
wejorazpr zedstawkiele or ganizacji młodzieżo
szkoły . Zada'n iem kolegium jest udzielanie
wych.",
rektorówi p,omocy w bieżącym kier'owaniu
f) w ust. 7 skreśl,a się wyraz: "wyżs zej" i d odaje s ię
szkołą ·
na końcu zd,a;nia wy'r azy: "zwłas z.cza jeż eli jest ' to
2. W skład k,olegium wchodzą: rektor, pwwskazane ze względu na powiązanie · pracy szkoły
rektorzy, dyrektor administracyjny, sekrez życiem g·os pod arcźym i społecznym kraju";
. tarz komitetu uczelnianego Polskiej Zjed22) art. 31 ,otrzymuje brzmienie :
noczonej· Par~ii Robotniczej oraz przewod"Art. 31. 1. Rektor powołuje stałe k,omisje: do spraw
nkzący zakła'dowej organizacji związko
badań naukowych, rozw'oju kadry naukowowej.
dydaktycznej oraz inne stałe lub doOrażne
3. Przy rozpatrywaniu spraw dotyczących
komi.sje.
.
młodzieży w posiedzeniach i pracach kole2. Zadaniem komisji jest przygotowanie spraw
gium rektorskiego uczestniczą przedstawido decyzji rektora.";
ciele org,a nizacji młodzieżowych.";
23) po art, 31 dodaje się nowe art.. 31a i 31b w br z mieniu~
art. 22 otrzymuje brzmienie ~
"Art. 31a. L W istotnych sprawach dotyczących wa"Art. 2i. L Rektora pow·ołuje Minister na czas ' oZnarunkó~ ,bytowych studentów, pra'c y wy.. czony spo,Śród profesorów lub docentów
choWawczej szkoły, organiiacji toku stuszkoły.
diów i realizacji programu nauczania rek2. Minister , może w uzasadni,cmych przypadtor zasięg,a ,o pinii rady szkoły dla spraw
kach odwołać rektora przed upływem 'o~re
młodzieży.
,
. su, na _który został on powołany.";
2. yv skład rady szkoły dla spraw mł,odz.ież~
aTt, 23, 24·j 25 s'kreśla się;
wchodzą w 213 pracownicy s~k{)lypowołam
prze.z iektora oraz w 1/3 studenci - przedart. 26 i 27 . otrzymują brzmienie:
stawiciele ,organizacji młodzieżowych. Ogól"Art. 26. L Minister po zasięgnięciu .opinii rektora moną liczbę czl-onkÓw rady ,określa oraz. przeże powołać na czas oÓznacz:ony jedneg'o lub
wodniczącego rady powołuje rektor.
więcej prorektorów spośród profesorów lub
docentów ' szk,oły .
Art. 31 b. 1. W celu zapewhienia lepsz~j więzi . szk·oły
2. Prclrektor jest stałym zas-tępcą i pomocnii:e śr'odowiskiem społecznym ,o raz gosp'okiem rektora.
darką i kulturą regionu Minister w poro3. W · przypadku pow,ołani,a kilku pr'orektorów,
zumieniu z .odpowiednimi instancjami i or;podziału . czynności' między ' IIlimi dokonuje • .
ganizacjami szczebla wojewódzkiego może
rektor :
pow,ołać rady społe, cŻlle szkoły spośród
4. Przepis art. 22 ust. 2 stosuje · się odpowiednio
działaczy
politycmych, społecznych, godo prorektora.
spodarczych ~ kulturalnyćh.
2; Minister ,określa równocześnie zakres i tryb
Art. 27. 1. Senat-jesłorganemdmadczymi opiniodawdziałaniaiady.
.
czym rektora. Senat współdziała z rektorem
3. Członkowie ,prezydium rady 'l.lcZestniClą w
w organizowaniu pracy dydaktycznej, wy. posiedzeniach senatu." ;.,
chowawczef i naukowej - szkoły.
20)

w

16)

17)

18)
19)
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24) w ut. 32:
a) ust. 1 otrzymujebrzmieni·e :
,,1. Wydziałem szkoły kieruje dziek!ll!l przy współ
udziale prodziekanów oraz rady wydziału. Za
zgodą rektora dziekan mo ze dla współudziału w
bieżącym kierowaniu sprawami wydziału powo. .łać kolegium dziekańskie złożone 1- prodziekanów oraz przedstawiciela ' Ql'ganizacji Polskiej
Zjedn'Ocwnej Partii Re>botniczej i przedstawiciela .zakła·dowej 'Organizacji 'i!:wiązkowej . Przy r·ozpatrywani'tl 's-prawdotyczących .n:t1Gdzjeży w p'o.siedzeniach i "pracach kolegium dz:iekeńskiego
'Ucz-estokząprzedstawiciele orga:niza<:ji mł-odzie
żowych. -Dziekan może· powołać do kolegiUIu kier'<lIwników niektórych .p odsta-W'owych jednostek
oOrganizacyjnych wydziału.",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie.:
,,5. Do za·k resu dzIałania dziekana należy w szcze-

tor za 'zgodą Ministraspooród profesorów
lub d·ocentó-w szkoły.
2. Rektor może w uzasadnionych przypadkach
odwołać dz'iekana przed ul'lływem okresu,
na który został on powołany; -obowiązany
jest to uczynić na wniosek Ministra .
Att. 34. 1. Rektor na wniosek dziekana lub po zasięg
nięciu jeg'Oo-pinii -może powołać .na czas
oznaczony -jedneg-o lub kilku prOldziekanów
spośród profesorów, docentów lub starszych
wykładowców szkoły.

2. Prooziekan . je,st st.ałym zastępcą
pomocnikiem dziekana.
3. W przypadkupoW'ołania kHku prodzieka-.
nów, podziału czynności między nimi dokomuje dziekan.
4. Przepis art. 33 ust. 2 stosuje się -odpowiednio do .prodziekana.
Art. 35. 1. Rada wydziału jest oTyanem ' doradczym
gólności:
i opiniodawczym dziekana. Rada wydziału
1) kierowanie procesem nauczania i wychowania
współdziała z dziekanem w ,0rganiZ'Owaliliu
.pracy dydaktycznej, wychowawczej i . na u- .
młodzieży oraz czuwanie, aby proces ten od- '
kow-ej wydziału.
bywał się w duchu socjaHstycznym, patrio. tycznym i internac}onalistycznyni,
2. Dz1ekan zasięga 'Opinii rady wydz.iału we
2) 'OTgCl'l'lizowanie opracowywania ~ zcz.egól'Owych
wszystkich spraw.ach istotnych dla wydziiHu. ,
programów nauczania, planu badań naukowych i rozwoju -młodej . kadry naukowej,
3 .. Udział rady wydziału w nadawaniu stopni
naukowych i tytuł6-w naukowYIch ,określają
3) zapewnianie należytej obsady stanowisk naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w
przepisy 'o stopnia'c h naukowych i tytułach
:naukowych.";
jednostkach organizacyjnych wydziału,
'4) opracowywanie szczególoweg-o planu i r,ozkła26) po .a rt. 35 dodaje się nowy art. 35a w brzmJeniu:
du zajęć wydziału,
.
... Art. 350. W stosunku do międzywydziałowych i poza5) kontr-ola wyk<?nania planów zajęć, planów
wydziałowych jednostek -oTganizacyjnycn szkostudiów 'j programów nauczania,
ły funkcje rady wydziału spełnia senat, je6) kOllltr,ola dyscypliny studiów,
żeli j-ednostki te nie posiadają własnych rad
7) sprawowanie nadz,oru nad organizacją i przenauk·owych.";
bie'g iem pracy naukowo-badawczej 'Orazkształ
27) .ć\rt. 36 skreśla sIę;
ceniem kadry naukow,o-dyd-aktYcZoej,
-B} -cz-uwanłe nad Ulspokajaniem m.a'terialnych :21'!) w lUt. 37:
aj w ust; 1 skFeśla się wyraz: "etatowi", a po wyrazach:
zdrowotnych i 'kulturalnych potrzeb studen"jecln·ostek organizacyjnych wyd.ziału" dod,aje się
tó-w wy{iziału oraz nad rozdziałem stypenwyrazy: "przeds ta-wici el organizacji Polskiej Zjednodiów i innych świadczeń,
czonej Partii Robotnicze j..przewodniczący wydział,o9) spraw-o wanie kontroli nad gospOdarką ś'r,o-ctka
wej 'Tady dla spraw młodzieży",
.
mi finansowymi przez . jednQstki organizacyjust.
4
-otrzymuje
brzmienie:
b)
ne wydziału ... ,
,,4. W p,osiedzeniach i prac·ach rady wydziału llczec) po ust. 5 <iOOaje 'się nowy ust. 5a w brzffiołeni'u:
s tnic 2lą przedstawiciel zakladowej or.ganizacji
,,,5a. Oziekan może na poszczególnych latach studiów
związkowej oraz przedstawic.iele ,organizacJi mło
;powoływać' rady peda·gogjczne. W skhid r,ady pedzieżowych." ,
dagio gicznej wchodzą pracownicy szkoły i przedc) w .u st. 5 i 6 skreśla się wyTaz: .. wyższej";
sŁ-awkiele ,o rganizacji mł-odzieżowych. Ogólną
~) wart. 38 w ust. l, 2 i 3 wyraz: "senat" zastępuje się
j,Jość czlonków rady ustala .dziekan.",
wyra~zem: ,,-rektor";
.d) ust. 6 'Otrzymuje brzmienie:
30) wart. 40:
"o. Przepisy art. 21, ust. 6 ,l 7 oraz art. 31 st-osuje
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
.się ,odpowiednLo do dziekana.",
/ ..1. Dyrektorów .instytutów, kier·o-wników katedr, dy~) po ,u st. 6 .dodaje się nowy l:lst. 7 w brzmieniu:
rektora bihli(!}teki :głóWnej i kierowników innych
,,'ł. W istotnych sprawach dotyczących warunków
j.eclnostek . orga:niz.a cyjnych typu naukowo-dydak,h yt·o wych studentów; pracywych-owawczej wytycznego sZk,oły, nie będących wydziałami, p-owo.dzIał.u, ,orYaiI!lizacji toku stu.diów i realizacji proł~je .na cZ.a s oz;o aczooy rektor; jeżeli jedn'ostka
gIa:mu iIli10uczaąia na .wydziale - dziekan zasięga
-t aka wchodzi w skł,ul wydziału, instytutu lub
opinii rady wydzi-ał'owej dla spraw młodzieży.
~ibliotekj głó-WTlej, kierownika powołuje rektor
W skład rady wydzia.łowej dla spraw młodzie
po uprzednim za·sięgnięciu ()pinii dziekana lub
iy wchodz.ą w 2/a pra·c,ownicy szkoły powołani .
dyrektora instytutu albo dyrektora biblioteki
pl'7iez dz-iekana or.az w 1/3 studenci - przedstagłównej.'.',
wiciele organi:zacji mkxizieżowych. Ogólną liczb) w ust. 2 skreśla się wyrazy: "etatowy" i "wyższej",
bę -cz1cmków rady określa OLaz przewodniczącego
e) ust. 3 otrzymuje brzmrenie:
:rady powołuje dziekan za zgodą rekt'o,pa.";
..3. Dyrektor bibJi.oteki głównej powinien . posiadać
'25) lut. 33-35 otrzymują -b-rzmi-eni-e:
kwalifikacje przewidziane dla bibliotekarzy dy..Art. 33. 1. Dziekana powo-łuje. na czas -oznaczony rekplomowanych i stopień naukowy.",

"
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d} ust. 4, otrzymuje brzmienie:
,,4. Przepis art. 33 ust. 2 stosuje się odpowiedni,o do
osób wymienionych w ust '1.",
e} ust. 5 skreśla się,
f} w ust. 7 wyraz: "Minister" zastępuje się wyrazem:
"rektor";
31} po art. 40 dodaje się nowy art. 40a w brzmieniu:
. .. Art. 40a. W sprawa·c h działalnośCi politycznej i ide,owo-wychowa'wczej organy szk,oły wspó~działają z organizacjami uczelnianymi P,olskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej.";
32} art. 41 i 42 skreśla się, a art.. 43 otrzymuje brzmienie:
"Art. 43. Minister określa czas trwania kadencji rektora i dzie,ka'na.";
33} w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"l. Rektór kieruje administracją i gospodarką szkoły
przy pomocy dyrektora administracyjneg.o, odpowie. dzialnego przed rektorem za powierzQny mu zakres
działania,";
,
34). W art. 45 d·odaje się na końcu zdanie w brZmieniu: "W
ramach szkoły mogą być tworzOlTle jednostki brganizacytne nie będące jednostkami budżetowymi.";
35} art. 46 ,otrzymuje brzmienie:
."Art. 46. Rektor przedstawi.a senatowi C'O najmniej raz
. w roku sprawozdanie z zarządu sprawami fi,
nansowo-administracyjriymi
majątkowymi

'

-

40) art. 56 otrzymuje brzmienie:
"Art. 56. 1. Absolwenci studiów zawodowych, odbywa- .
nych w szkołach wyższych, lub studiów równorzędnych mogą być przyjmowani na studia w szkoła,ch wyższych w celu uzyskania
dyplomu magistra, magistra-inżyniera lu\)
_ innego dyplomu równorzędnego.
2. Zasady przyjmowania absolwentów studiów,
o których mowa.. w ust. 1, określa Ministe.r .";
41) w ~rt. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Organizację i porządek studiów ustali regulamin
wydany przez Ministra."; .
'
42) wart. 58 ust. 1, 2 i 3. wyrazy: "wart. 5" zastępuje się
wyrazami: "wart. SSali; ,
43) art. 59 otrzymuje brzmienie:
"Art. 59. Do podstawowych obowiązków studenta należy:

1) zachowywanie postawy moralnej i ,o bywa-

telskiej godnej studenta Polski.ej Rzeczypospolitej Ludowej,
2) systematyczne i pilne zd obywanie wiedzy
w celu n·ależytego przygotowania do pracy
zawod'owej oraż do aktywnego uczestnic zenia w budowie socjalizmu,
3) ścisłe przestrzeganie przepisów regulujących
porządr;k studiów
oraz zarządzeń szkoły
i org;mó.w zwier zchnich,
4)okaąwanie nal eż ytego . szacunku władzom
szkoły
oraz właściwe zachowywanie się
wzg : ędem przełożonych, pers onelu naUCZ-ljącego i innych pracown ików szkoł y , /
5) unikanie w postępowaniu swym wszystkiego, co mogł,oby zaszkodzić dobremu im ie niu
szkoły i godnośc i stud en ta,
6) przestrzeganie z,asad k'O!eżeńskiego współ-

szkoły.";

36} art. 48 ·otrzymuje brzmienie:_

"Art. 48, Minister 'Określi w drodze rozporządzenia ramowe zasady 'o rganizacji administracji szkół
oraz ogólne zasady ' gospodarki szkół, a także
zakres i sposób wykonywa'nia nadzoru i kontr·oli nad działalnością administracyjną i gospod,arczą szkół i jednostek ·im podległych.";
37} w art. 49:
a} p,o ust. 1 d,odaje się nowy ust. la w brzmieniu:
"la. Kandydat na stud~a w szkole wyżs 'l-ej powinien
wykazywać się właściwą p.ostawą moralną i obywatelską·";

życia,

7)pos~anowanje

. 44)

,,4. Minister okreś'la szczegółowe warunki i tryt
przyjęć na studia w szkole wyższej.";
l8} wart. 54 ust. 1 skreśla się wyrazy: "studia zawodowe";
"Art . .5Sa. 1. Szkoły wydają absolwentom studiów magisterskich dyplomy ukończenia studiów
wyższych
stwierdzające uzyskanie tytułu
magistra, magistra-inżyniera, lekarza lub
inneg.o równorzędnego tytułu ustalonego
przez Radę Ministrów w drodze r·ozp'orządzenia.
'
2. Szkoły wydają abs·olwentom studiów zawod,owych, prowadzonych w tych szk'Ołach,
dyplomy ukończenia wyższych studiów zawod'o wych; z otrzymaniem dyplomów mOŻe
być połączone uzyskanie tytulów za wodowych, które może określić Rada Ministrów
w drodze rozporządzenia.
3. Abs'olwentom studiów i kursc)w innych
niż wymienione w ust. 1 i 2 szkoły wydają świadectwa o uk o ńczeniu tych studiów i kursów.
4, Minister uslala bliższe określ;nie t ytuł ów,
o których mowa w ust. 1 i 2, w z.§ l eż nośd
od kierunku uk o ńczonych studiów.";

s zk oły i przeciwdziastosunkOWi .d,o nieg'o,";
p'o ą,rt. 61 d'odaje się n'owy art. 61a w brzmieniu:
"Art. 6la. 1. Studenci przodujący w nauce mO'gą być
wyróżniani i nag~adzilni.
2. Tryb i zasady nagradzani'a i wyróżniania
studentów ok'reśli Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższeg.o,";
w art. 66 ust. 1 pkt 3 skreśla się wyrazy: "poszczególnychkaledrach, wydżiałach. lub innych";
w art. 67 ust. r otrzymuje brzmienie:
,,1. Organizacje młodzieżowe i zrzeszenia studenckie
powinny wspóldziałać ze szkolą w ide'owym wychowaniu młodzie.ży, ułatwiając jej przygotowanie d'O
aktywnego udziału w · zyciu społeczeństwa socjalistycznego, oraz rozwijać i pogłębiać jej zaintereg.()wania -w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu i turystyki.";
w art. 68 ust. '2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Opiekuna powołuje rektor spośród pracowników
naukowo-dydaktycznych szkoły.";
-art. 74 otrzymuje brzmienie:
"Art. 74 . 1. W postępowaniu dyscyplinarnym Orzekają
kom isje dyscyplinarne oraz odwoławcze kom isje d yscyplinarne powołane prze7- rektora.
2, Osoby wchodzące w skład komisji są niezawisłe w zak resie orzecznic twa dyscyplinarneyo.";

mienia

łan i e niewłaściwemu

h) . ust. 4 otrzymuje brzmienie:

39} . po ą.rt. 55 dodaje się nowy art. 55a w brzmieniu:
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49) wart. 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
58) w art. 89:
,,1. R,ektora reprezentuje w postępowaniu dyscyplinara) ust. ,l otrzymuje brzmienie:
nym rzecznik.";
,,1. Na stanowisko adiunkta, starszego asystenta lub
50)· po art. 79 dodaje się nowy art. 79a w brzmieniu:
asystenta można p'owoł,ać osobę, która wykazała
"Art. 79a . . 1. W przyp,a dku przewinieli o szczególnej
się uzd,olnieniami i zamnowaniem do pracy dyszkodliwości
społecznej
albo wystąpień
daktyczno-wychowawczęj i naukowej.",
przeciwko porządkowi publicznemu lub ,irib) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
teresom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
,,3. Minister określa szczegółowe warunki, ' którym
- rektor szkoły może skreślić uczestnika
powinni odpowiadać kandydaCi na adiunktów,
tych przewinień z listy studentów bez
staTszych asystentów, asystentów, oraz wa.runki
. wszczynania , postępowania dyscyplinarne- .
ich powoływania, zwalniania i awans,owa'nia,
g'o; uprawnienie to ' służy !również Minia także może .określić przypadki,
których dla
strowi.
powołania na stanowisko adiunkta nie jest wy2. Od decyzji rektora o skreśleniu z listy stu- .
mag,a ne posiad<auie s{opJlia naukoweg'o d.oktora.",
dentów służy odwołanie do Ministra.
c) po ust. 3 dodaje się noWe ust. 4 i 5 w brzmieniu:
, 3. Tryb postępowania w przypadkach, októ,,4. Łączny okres zatrudnienia na stimowiskach .asy·
rych mowa w ust. 1. określa Minister.";
stenta isi-arsze-go asystenta nie moze przekraczać
51) w art. 82 wyraz: "wyboru" zastępuje się wyrazem: "poośmiu lat.
'
woływania", a na koń:eu zdania dodaje się wyrazy:
5. W uzas,adnionyth przypadka,c h dla poszczegól"a także może określić rodzaje przewinień zagrożonych
nych dziedzin lub kierunków studiów Minister
poszczególnymi karami dyscyplinarnymi.";
.
moze .określić niższy łączny okres zatrudnienia
niż wymieniony w ust. 4. ! ~;
52) w art. 83:
.
59) art. 90 skreśla się;
a) w ust. 2 pkt 1 lit. ej ~kreśla się wyraz: "etato,w egto ",
b) , w ust. 4 wyrazy: "wart. 12 i 13" zastępuje się wyra60) wart. 93:
zami: "wart. 10 i 11";
.
a} w ust. 2 wyraz: "magistra" zastępuje się wyrazami:
"ukończenia studiów wyższych",
53) wart. 84:
h) ust. 3 skr'eśla się;
a) w pkt 2 na końcu zdania dodaje się wyrazy: "w du61) wart. 94 ust. 1 skreśla się wyraz: "wyższej";
chu :socjalistycznych zasad współżycia W społeczeń
62) po art. 94 dodaje się nowy ' art. 94a w brzmieniu:
stwie",
"Art. 94a. 1. W przypadkach uzasadnionych 'potrzebami '
b) treść pkt ,2 oznacza się j-atk,o pkt 1, a treść pkt 1
szkoły można pełnienie obowiązków zwią
oznacza się jako pkt 2;
zanych
ze stanowiskiem docenta, profes,o54) wart. 85 na końcu zdania dodaje się wyrazy: ,,'oraz wyra nadzwyczajnego lub profesora zwyczajkazałazd·olność d,o kształcenia i wychowywania studenneg·o powierzyć na określ,ony czas jako dotów i młodej kadry naukowej";
centowi kontraktowemu lub pr.ofesoI'owi
55) art. 86 skreśla się;
. kontraktoowemu osobie, która, nie mając
5.6) ar!. 87 otrzymuje brzmienie:
stopnia naukoweg,o dokt-ora lub tytułów
naukowych ,określonych wart. 85, posia"Art. 87. 1. Na stanowisk,o docent.a można powołać oso. da jednak wystarczająceosiągnięda w
bę, która posiada 00 najmniej stopień naukowy doktora , w zakresie danej lub pokrew'Pracy naukowej l,u b w twórczej pracy zawodowej niezbędne do pełnienia tych obonej dziedziny nauki oraz odpowiedni dorobek naukowy lub zawod,owy, osiągnięty po
wiązków:..
2, W z,akre'Sie pracy naukowej i dydaktyczuzyskaniu teg'o stopn;,a, i która wykazał,a
nej, uczestniczenia w organach k,olegialsię przygotowaniem do pwwadzenia samonych szkoły oraz zajmowani·a stanowisk
dzielnej prucy naukowej. dyd-aktyczneji wykierowniczych w jednostkach {)Tganizacyj-,
chowawczej.
nych szkoły wymieJlionych wart. 10 i 11
2. W wyjątkowych przypadkach uzasadniodocent.-kontraktowy lub profes'nr k,o ntraknych ' potrzebami sZKoły można na stanowitowy posia.da uprawnienia i ,obowiązki dosko docenta powołać osobę, która, nie mając
centa, pmfesora nadzwyczajnego lub prostopnia naukowego ;określonego w ust. 1
fesora żwyczajneg'o, z wyjątkiem przypadi stażu pracy na stanowisku pracownika
ków, gdy przepisy ' szczególne uzależniają
naUkowo-dydaktycznego l~l'b naukowo-baudział w pracach tych organ6w od posiadawczeg'o, posiada _ jednak osiągnięcia w
dania odpowiedniego stopnia naukowego
pracy naukowej lub w tworczej priicy ;za, bądź tytułu naukowego.";
wodowej niezbędne d;o pełnienia funkcji
docenta.
63) wart. 95:
3. Stopień naukowy d,oktora habilitowanego
a) w ust. 1 skreśla się wyraz: "etatowego" {)Taz wyraświadczy o posiadaniu dorobku 'nauk,owego
zy: .. adiu,nkta,~ stars zeg'o asystenta i ~systenta:',
<'w ymaganego ' do zajęcia stanowiska d,ob) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
centa,";
,,2. Powołan i e pr,ofesora kontraktoowego, docenta kontraktowego, stars'z ego asystenta i asystenta na57) wa ~t. 88:
stępuje na p,odstawie umowy {) pracę·",
a) w ust. 1 p,o wyrazie: "dydaktycznej" dodaje się wyc)
w
ust.
3 po wyrazach: :"pkt 2" dodaje się wyrazy: .
raz: "wychowawczej" oraz skreśla się wyraz: "wyż
. ,,3 lit. a),";
szej",
64) art. 96 otrzymuje brzmienie:
b) w ust. 2 wyrazy: "wyższej szkoły zawodowej lub
równorzędny" zastępuje się wyrazami: "studiów za"Art. 96. 1. Na stanowiska pr'ofesora zwyczajnego, prowodowych odbywanych w szkołach wyższych lub
fesora nadzwyc zajnego' i doc enta p owo łuje ,
studiów równorzędnyeh";
M inister na wni'osek rektora zaopini ow any

w
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przez radę wydziału (radę naukow ą ) i senat, lub z własnej inicjat ywy.
2. W przypadku powoływania z własnej inicjatywy na stanowisko docenta kandydata, który nie posiada stopnia naukowego doktora
. habilitowaneg'o, Minister zasięga opinii Rady Głównej.";
65) wart. 97 na końcu zdania wyrazy: "wart. 83 ust. 2
. pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3" zastępuje się wyrazami: ,. w
art. 83 ust. 2 pkt 2, 3 lit. a), pkt 4 i 5 oraz ust. 3";
66) w art. 101:
a) w ust. 1 pkt 2 po wyrazach: "związanych z" do()daje
się wyraz:" wychowa,niem",
b) w ust. 2 ,skreśla się wyraz: "etatowych",
' cI ,w ust. 3 skr~śla się wyra.z : "etatowego";
.67) vi art. 102:
a) w pkt 1 d,odaje się na końcu zdania wyrazy: "w
szkole socjalistycznej",
b) w pkt 3 wyraz : "dydaktyczne" zastępuje się wyrazem: "pedagogiczne";
68) wart. 104:
a) w ust. 1 po wyrazie: "zaTobkowe" dodaje się wyrazy:
"w .rozmiarze ustalonym przez Ministra i", oraz skreśla się w pkt 1 wyraz: "etatowe,mu" -oraz wyrazy:
",r ady wydziału i",
b) w ust. f pkt 2 wyraz y :. "rady wydziału" zastępuje
się wyrazem: "dzieka,na",
c) us.t. 3 skreśla się;
, 69) , wart. 105:
al w ust. 3 skreś l a ' się wyraz: "etat'Owego", wyraz: ,;senatów" zastępuje s i ę wyrazem: "rektorów", a wyrazy: "r.ad wydziałów" zastępuje się wyrazem: "dziekanów",
u)' list. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. ' W razie konieczności zapewnienia należytej obsady stanow isk pracowników naukowo-dydaktycznych w szkole, zniesienia lub prz&kształce
nia szkoły albo też przeprowadzenia w szkole
innych istotnych zmian organ izacyjnych lub osobowych Ministe r może zarządzić przeniesienie
mia,n owaneg'o praoownika naukowo-dydaktyczneg'o, który nie wyraził na to zgody. Przeniesi e nie
profesora zwyczajneg-o, profesora nadzwyczajneg'o lub docenta następuje po zasięgnięciu opinii
Rady Głównej.",
c~ w ust. 6 skreśla się wyrazy: "d,o wyższej szkoły zawodowej, jak również"; "
70) w art. 106:
alw ust. 1 skreśla się wyraz: "etatowego",
b) usi. 2 'Otrzymuje brzmienie:
,,2. Komisja do · spraw rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej przeprowadza ocenę pracy starszych
,asystentów i asystentów, zwłaszcza w zakresie
umiejętności
dydaktyc znych,
wychowawczych
i pOodnoszenia kwalifikacji naukowych.";
71) art. 109 otrzymuje br zmienie:
"Art. 109. Pracownik ńaukowo-dydaktyczny może być
na swój wniosek lub na wniosek rektora
zwo:niony Ood zajęć dydaktycznych i organizacyjnych dla prowadzenia pracy naukowej.
Zwolnienia na okres nie przekraczający jednego 'SE'mest ru udziela rektor, na czas dłuższy - Minister.";
72) w . art. 110 skreśla siG wyraz: "etatowy", wyrazy : ."zaopiniowany przez senat" oraz wyrazy: "i senatu"; ,
73) wart. 113:
al w ust. 1 dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:
,,41 w ra zie stwi erdzenia n:ep rzyd aLno·ści do pracy ,
naukowo-dyd aktycznej w szkole,",

_

74)

75)
76)

77)

78)
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h) po uS't. 1 dodaje się nowy ust. 1a w brzmit'uiu:
"la. P(acownika
naukowo-dydaktycznego
można
zwolnić z zajmowanego stanowiska w przypad_ ku ' znies ienia lub przekształcenia szkoły albo
też przeprowadzenia w szkole innych istotnych
zmian organizacyjnych. W tym .przypadku pracownikowi na:eży zaproponować pracę zgodną
z jego kwalifikacjami.",
c) w ust. 3 wyraz: . "senatu" zastępuje się wyrazem:
"rektora" oraz skreśla się wyrazy: "etatowego" i "etatowym",
d) po ust. 5 dodaje się ust, Sa w brzmieniu:
"Sa. ' Wni-osek w sprawie zwolnienia pracownika naukowo-dydaktycznego z zajmowanego stanowiska
z przyczyn ,określonych, w ust. 1 pkt 4 i ust. la
rektor kięruje do Ministra, który zasięga wlej
sprawie opinii -Komisji Kwalifikacyjnej. Tryb
. i zasady działani,a -oraz ., skład Komisji Kwalifikacyjnej określa Ministe.r w porozumieni,u z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz po, zasięgnięciu opinii Rady Głównej.",
.'
el w ust. 6 po wyrazach: "lub dydaktyczna" dodaje się .
wyrazy: "albo oddziaływanie wychowawcze",
f) w ust. ,7 skreśla się pkt 4,
g) w ust. 8 skreśla się wyrazy: "w wyjątkowych przy~
padkach",
hl ust. 9 skreśla się~
i) ust. 1Ó otrzymuje brzmienie:
,,10. Ronviązanie stosunku służbowego z prac-ownik iem naukow1o-dyd,a ktycznym w przypadkach
,określonych w ust. 1 pkt 3, ust. 1a lub ust. 8
następuje na koniec roku szkolnego po uprzednim wypowiedzeniu, któreg·o okres p:9winien
wyn,osić trzy miesiące kalendarzowe, a w przypadkach określonych w ust. Jpkt 2 i 4 po upły
wie trzech miesięcy kalendarzowych, .licząc od
ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano
prawomoc ne orzeczenie lub decyzję (ust. 4
i ust. Sa).", '
j) w ust. 11 wyraz: "trzymie,sięcznym" zastępuje się
wyrazem: "sześdomiesięcznym'T
po art. 113 dodaje się art. 113a w brzmieniu:
"Art. 113a. Do pracownikÓw
naukowo-dydaktycznych
mi,anowanych i kontraktowych szkoły sto-,
stuje się odpowiednio przepisy art. 114 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym
zao'patrzeniu emerytalnym pra,c owników i id].
rodzin (Dz. U: 'Nr 3, poz. 6)."; art. 114 skreśla się;
wart. 118:
a) w ust. 2 wyr'az'y: "wybiera senat" zastępuje się wyrazami: "powołuje rektor" oraz skreśla się wyraz:
"etatowych" ,
b) w ust. 3 skreśLa ' się wyrazy: "spośród kandydatów,
wysuniętych przez Radę GłóWl?-ą" i wyraz: "etatowy";
w art. 121 ust. 1 skreśla się wyraz: "etatowy" -oraz wyrazy: "w wyższej szkole zawodowej";
w art. 125:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Rek t.~r może ~awiesić w czynno ściach pracownika naukowo-dydaktyczn eg·o, przeciwko któremu
wszczęto postępowanie k,a rne lub złożon,o wniQsek o wszczęcie pos tęp,owania d yscyplinarneg'o,
jeżeli ze wzgl ęd u na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów cel owe jest odsunięcie pracownika od wykonywania obowiązków w szkole.
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W sprawach nie cierpiących zwłoki rektor może
zawiesić
pracownika naukowo-dytlaktycznego,
choćby
postępowanie
dyscyplinarne nie' było
.jeszcze wszczęte.".
b) po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:
. ,,3. U,prawnienia określone w ust. 1 i 2 służą róW(
. nież Ministrowi."; '
79) w art. 127 po wyrazie: "skład" dodaje się wyrazy:
"i właści wość";
80) w art. 130 ust. 1 wyra'z y: "przepisu art. 2 ust. 1 i 2 nie
stosuje się" . tastępuje się wyrazami: "przepisu art. 2
ust. 1 nie 'stosuje się·";
81) w art. 131 wyrazy: "w, art. 5 ust. 1" zastępuje się wyrazami: "wart. 55a".
Art. 2. Osoby zajmujące w_ dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w szkołach wyższych i w wyższych szkołach zawodowychstanowiska rektorów, prorektorów, dziekanów
i prodziekanów ·o raz kierowników jednostek mganiz;a cyjnych
typu naukoweg'o, dydaktycznego lub naukowo-dydaktyczne90 --'- pozos·tają na swych stanowiskach- do czasu 'o bsadzenia
tych stanowisk w trybie i na zasad·a ch przewidzj.a·nych w. niniejszej ustawie.
~. 3. 1. Wyższe szkoły ..zawodowe stają 'się z dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy szk·olami wyższymi.
2. W terminie n.ie przekraCzającym -6 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy szkoły, o których mowa
w ust. l, ukonstytuują organy kolegialne zgodnie z przepisami 1J..otyczącymi szkół wyższych w tym zakresie.
Art. 4. Minister Oświaty i Szkolnictwa' Wyższeg·o ogło
si w drodze obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia
5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym z uwzględnieniem
zmian wynikających z przepisów ogłos'llOnych przed dniem
wydania Jednolitego tekstu i z zastosowanięm ciągłej nume:racji artykułów, ustępów i punktów.
Art. 5.1. W ustawie z dnia. 29 ' marCa 1962 r. o wyż
szych szk·o lach artystycznych (Dz. U. z 1967 r. Nr 15, poz. 71)
wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. l po wyrazach: "poz. 114" wprbwadza się wyrazy:
"z póżniejszymi zmianami";
2) wart. 2 ust. -2 wyrazy: "wart. 5 ust. 3" zastępuje się
wyrazami: "wart. 55aust. 4";
3) wart. 5 ust. 2 skreśla się;
4) art. 6 skreŚla się;
5) wart. 9 i 10 wyraz: "etatowego" skreśla się';
fi) art. 14 skreśla się;
7) w ait. 15 skreśla się wyrazy: '"i wyższych szkołach zawodowych".
2. Minister Kultury i Sztuki ogłosi w dr·odze obwieszczelilia jedno\.ity tekst usta~y z dnia ' 29 marca 1962 r. o wyż
szych szkołach a'rtystyczJllych z uwzględnieniem zmian wylIlikających z przepisów ,ogłoszonych przed dniem wydania
jedn.olitęgo tekstu i z zastos·owaniem ciągłej numeracji art ykułów,ustępów i punktów.
Art. 6. ' 1. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyż
szym szk'olnictwie wojskowym (Dz . . U. Nr -14, poz. 102) wprowadza się następujące zmiany:
,
1) wart. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Akademie wojsk'owe i wyższe · szk.oły .oficerskie są
szkołami wyższymi w pdzumieniu ustawy .z dnia
5 list.opada 1958 r.o szk.olnictwie wyższym.";
2) wart. o:
a) ust. 1 .otrzymuje brzmienie:
,,1. Akademia W.ojskowa. mó'Że być szkołą wielowydziałową, jednowydziałową lub bezwydziałową.",
b) w usl. 2 wyrazy: "dziedzinom studiów, a wyjątk.owo"
zastępuje się wyraząmi: "kierunk.om studiów l·ub" ,
a wyrazy: "wdanej dziedzinie studiów" zastępuje się
wyrazami: "w ramach danego ; kierunku studiów"; .

3) wart. 20 ust. 1 wyrazy: "stopień naukowy dócenta" zastępuje się wyrazami: "stopień naukowy doktora habilitowanego";
4) w a·rt. 36 wyrazy: ;,hon.oroweg.o" i "honorowy" skreśla
się;

5) art. 42

skreśla się;

6) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Na stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego
można powołać osobę, która posiada:
1) kwalifikacje ide·owe i moralne niezbędne do wykonywania funkcji / nauczyciela i wychowawcy
w duchu s·ocjalistycznych :z..asad w~półżycia w
społeczeństwie,
.
2) określone w ustawie kwalifikacje nauk,owe, dy-~
daktyczne l~lbzawodowe.'!;
7) wart. 45:
a) w ust. 1 dodaje srę na końcu wyrazy: ,,'oraz wykazała z-d·olność dokształcenia i wychowywania słucha
czy i młodej kadry naukowej.",
b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:
,,2. W przypadkach uzasadni'onych potrzebami wyż
szej szkoły wojskowej można pełnienie obowiąz
ków · związanych ze stan.owiskiem profesora nadzwyczajnego lub profesora' zwyczajnego powierzyć na .określony czas .osoi:>ie, która nie mając
stopnia naukowego doktor'a lub tytułów nauko- ·
wych określonych w ust. 1 posiada jednak wystarc'zające osiągnięcia w pracy naukowej lub,
w twórczej pr-acy zawodowej, niezbędne do peł
nienia funkcji profesora nadzwyczajnego lub profes·ora zwyczajnego.
.
3. W zakresie pr,acy nauk.owej i dydaktycznej;
uczestniczenia w organa·c h kolegialnych szk.oly
oraz zajmow;ani.a stanowisk kierowniczych w jediIlo~tkach
organizacyjnych s·zkoły osoba, której
powierz,ofioo pel'nienie funkcji pr'ófesora nadzwyczajneg.o lub profesora - zwyczajnego, posiada _
uprawnienia i obowiązki prO'fesora nadzwyczajneg-.o lub profesa-ra zwyczajnego, z wyjątkiem pizypa,dków, gdy przepisy szczególne uzależniają
udiiał w pra,c ach tych ,organów-o-d posiadania {ldpowiedniego st.opnialub tytułu naukoweg·o.
4. Osoba cywilna, .której powierzono pełnienie o bowiązków profes·ora stos·ownie do ust. 2, jest pw.
feSoorem kontrakt.owym w rozumieniu ustawy
o szkolnictwie wyższym.";
8) w art. 46:
a) ust. 1 .otrzymuje brzmienie:
,,1. N'a stan,owisko docenta można powolać osobę,
która posiada 00 najmniej stopień naukowy doktor:a w zakresie danej lub P.okrewnej dziedziny nauki oraz odpowiedni dorohek nauKowy lub zawodowy osiągnięty po uzyskaniu tego stopnia
i ~tóra wyk,azała sięprzyg,otowaniem do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej.",
b) d.odaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
.
,,3. Stopień naukowy d{)ktora habilitowanegó świad
czy o po.siadaniu dorobku naukowego wymaganeg,o d·o zajęcia stanowiska docenta.
4. Przepisy art. 45 list. 2-4 stosuje się odpowied.n io
do pełnienia obowiązków związanych ze stanowiskiem do-centa.";
9) w att. 47:
a) w ust. 1 po wyraza·ch: "prowadzenia pracy dydak- .
tycznej" d{lJiaje się wyraźy: "i wychowawczej",
· b) w ust. 2 wyrazy ~ "wyżs z ej szk'o ly zawodowej lub
równorzędny" za·stępuje si'ę wyrazami: "studiów za-
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wodowych . odbywanych w
studiów równorzędnych";
10)

szkołach

wyżs z ych

lub

skreśla się:

a)

w art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 2 oraz w art. 19 ust. 1
i 2 wyraz : "etatowym",
b) w art. 14 ust. 2 i art. 17 ust. 2 wyraz: "etatowi",
c) w arl 43 ust. 2 pkt 3, wart. 46 usI. 2 j wart. 52 ust. 2
wyraz: "etatowego".

.-
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2. Minister Obrony Narodowej ,ogłosi w drodze obwieszczenia jednolity tekst qstawy z dnia 31 marca 1965 f.
o wyższym .s zkoln.i.ctwie wojsko)vym z uwzględn i eniem zmian
wynikających z. przepisów ogłoszonych przed dniem wydania
jednolitego tekstu i zastosowaniem ciągłej nume racji artykułów, ustępów i punktów,
'
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący -Rady Państwa: M, Spychalski
Sekretarz Rady Państwa: J. HOlodec.ki
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z dnia 20 grudnia 1%8 r .
.0

tytułach

zmianie ustawy o stopniach naukowych

Art. · 1. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach
naukowych i tytułach naukowych (Dz. U, z 1965 r, Nr 14,
poz, 101 i z 1967 r. Nr 6, poz. 20) wprowadza się następujące
zmiany:
1) wart, 1 ust. 1. wart. 8, wart. 11 ust. 1 i 2, wart. 15
pkt 4 wyraz: "d·ocenta" zastępuje się wyrazami: "doktora
habilitowanego" ;
2) w art. 4 ust.' 2 wyrazy: "wyższą szkołę zawodową" zastępuje się wyrazami : "s!'udiaza wodowe w szkole wyż5l.e j" ;
3) art. 17 otrzymuje brzmi.enie:
"Art. 17. i. T.yiuł profesora nadzwyczajnego może być

nadany oso,bie. która:
1) uzyskała stopień naukowy doktora habi-

litowaneg,o i od chwili uzyskania teg,o
stopnia pomnożyła swój dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczn<rwychowawczy lub
2) ' uzyskała stopień naukowy doktora i wykazuje się .5Zczególllie poważnymi wynikami w pracy naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej.
.
2. Tytuł pr'o fesora zwyczajnego mo·że być nadany <>sobie pe>sia<:lającej tytuł pr,of.esora
nadzwyczajney,o. kt,óra , od chwili uzyskania
tego tytułu wydatnie p'OOlnożyła swój dowbek :naukowiO-barlawczy i dydaktyczno-wychowawczy..
3. Za pracę dydaktyczno-wychowawcz~ uznaje
się r6wnież udział w z,organizowanym kS2tał
ceniu i doskonaleniu kadr nauko-wych oraz
k i,erowanie zespołami badawczymi.
4. W wyjątk,owych przypadkach tytuł profesora nadzwyczajnego lub profesor,a zwyczajnego moie być nad-any osobie, która nie posiada stopnia naukowego i tytułu naukowego, posiada jednak p{)WaŻlle osiągnięcia w
pracy naukowo-badawczej lub w twórczej

naukowych.

pra.cy zawodowej 'Oraz kwalifik'acje dla prow.adzeniapracy naukowo-ba<:lawczej.i dydaktyczno-wychowawczej w zakres.ie wymaganym od profesora.
5. W zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych:
- '
1) stop i eń naukowy ' nie .st.anowi warunku
n,a d auia tytułu naukowego
profesora
nadzwyczajnegD i profesora zwyc zajnego,
2) . przez użyte w ust. 1-4 ok.r,e·~ len i a: praca naukowo-'b adawcza, dorobek nauko- '
wo-badawczy, kadry naukowe - nal eż y
rozumieć odp,owiednio również pracę artystyczną, dorobek w pracy artystycznej ,
kadry naukowo-dydaklyczne,";
4) w art. 18 ust. 2 pkt 1 wyra'zy: "zatwierdzony przez senat" .skreśla s i ę;
/
5) waTt. 21 wyrazy : "stają się 'Odpowiednio stopniami naukowymi doktora i d,ocenta" zastępuje się wyrazami: ,iStają się odp.owiednio stopniami naukowymi doktora i doktora ' habHitowaneg,o"';
6) art. 23 'skreśla .s .ię.
Art. 2. Oso.boffi.które nie mając stopnia nauko wEl go
zajmują w dniuw.ejścia w życie niniejsz ej ustawy stanowiska d·ocentów etatowych lub samodzielnych pracowników
naukowo-badawczyc'h, mogą być nadawane tytuły naukc we
przewidzi ane w niniejszej ustawie.
Art. 3. Przewodniczący Komitetu Nauki i' Techniki ogło
si w drodze ' obwieszczenia jednolity tekst usta wy z dnia
31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów '
o-głosz,onych przed dn.iem w~daniCj jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów.
. Art. 4. Ustawa' wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady. Państwa: M. Spychalski
Sekretarz Rady Państwa: J. HOlodecki
'
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USTAWA
z dnia 22 grudni.a 1968 r.

o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Nauki

,

Art. 1. Art. 4 ust. -Z ustawy z dnia 28 czerwca 1963 r.
o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki (Dz. U. Nr 28, poz.
'
165) otrzymuje brzmie.nie:
,,2. Przewo<:lniczący Komitetu powoływany jest na wniosek Prezesa Rady Ministrów w trybie przewidzia-

•

Techniki.

nym wart 29 Kons,tyh~cji Polskiej RzeczYP'ospolitej
Lud,owej i wchodzi w . skład Ra<:ly ...Ministrów."
Art. 2.

Ustawa wchodZi w

Przewodnicz ący

Rady

Sekretarz Rady

Państwa:

Państwa:

życie

z dniem

M. Spychalski
J. Horodecki

ogłoszenia.

