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wodowych . odbywanych w szkołach wyższ ych lub 
studiów równorzędnych"; 

10) 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". 

2. Minister Obrony Narodowej ,ogłosi w drodze ob
wieszczenia jednolity tekst qstawy z dnia 31 marca 1965 f. 
o wyższym .szkoln.i.ctwie wojsko)vym z uwzględn i eniem zmian 
wynikających z. przepisów ogłoszonych przed dniem wydania 
jednolitego tekstu i zastosowaniem ciągłej nume racji artyku-
łów, 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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USTAwA 

z dnia 20 grudnia 1%8 r . 

. 0 zmianie ustawy o stopniach naukowych tytułach 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" za
stępuje się wyrazami : "s!'udiaza wodowe w szkole wyż-
5l.ej" ; 

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 nauko
wo-badawczy i dydaktyczn<rwychowaw
czy lub 

2) ' uzyskała stopień naukowy doktora i wy
kazuje się .5Zczególllie poważnymi wyni
kami w pracy naukowo-badawczej i dy-
daktyczno-wychowawczej. . 

2. Tytuł pr'ofesora zwyczajnego mo·że być na
dany <>sobie pe>sia<:lającej tytuł pr,of.esora 
nadzwyczajney,o. kt,óra , od chwili uzyskania 
tego tytułu wydatnie p'OOlnożyła swój dow
bek :naukowiO-barlawczy i dydaktyczno-wy
chowawczy.. 

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 profeso
ra nadzwyczajnego lub profesor,a zwyczaj
nego moie być nad-any osobie, która nie po
siada stopnia naukowego i tytułu naukowe
go, posiada jednak p{)WaŻlle osiągnięcia w 
pracy naukowo-badawczej lub w twórczej 

pra.cy zawodowej 'Oraz kwalifik'acje dla pro
w.adzeniapracy naukowo-ba<:lawczej.i dy
daktyczno-wychowawczej w zakres.ie wyma
ganym od profesora. 

5. W zakresie sztuki i dyscyplin artystycz-
nych: - ' 
1) stopi eń naukowy ' nie .st.anowi warunku 

n,ad auia tytułu naukowego profesora 
nadzwyczajnegD i profesora zwyczajnego, 

2) . przez użyte w ust. 1-4 ok.r,e·~len i a: pra
ca naukowo-'badawcza, dorobek nauko- ' 
wo-badawczy, kadry naukowe - nal eż y 

rozumieć odp,owiednio również pracę ar
tystyczną, dorobek w pracy artystycznej , 
kadry naukowo-dydaklyczne,"; 

4) w art. 18 ust. 2 pkt 1 wyra'zy: "zatwierdzony przez se-
nat" .skreśla s i ę; / 

5) waTt. 21 wyrazy : "stają się 'Odpowiednio stopniami nau
kowymi doktora i d,ocenta" zastępuje się wyrazami: ,iSta
ją się odp.owiednio stopniami naukowymi doktora i dok
tora ' habHitowaneg,o"'; 

6) art. 23 'skreśla .s .ię. 

Art. 2. Oso.boffi.które nie mając stopnia naukowEl go 
zajmują w dniuw.ejścia w życie niniejsz ej ustawy stanowi
ska d·ocentów etatowych lub samodzielnych pracowników 
naukowo-badawczyc'h, mogą być nadawane tytuły naukc we 
przewidziane 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 nauko
wych z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ' 
o-głosz,onych przed dn.iem w~daniCj jednolitego tekstu i z za
stosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punk
tów. 

. 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 Techniki. 
, 

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 wnio
sek Prezesa Rady Ministrów w trybie przewidzia-

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

Art. 2. Ustawa wchodZi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: M. Spychalski 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 
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