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wejścia 'W życie niniejszej ustawy na podstawie prze
pisów • współpracy szkół wyższych z jednostkami gospo
.arld uspołecznionej. dz.iałajll na podstawie nadanych im 

· lłalutów. 

Art. 215. Do spraw dyscyplinarnych wszczętych przed 
~e. wejścia 'W tycie niniejszej ustawy stosuje się do
łychcuaowe prupisy. chyba że przepisy niniejszej usta
wy ~ korzyatnlejsz~ dla obwinionego. 

Art. IUł. Oloby, które nie posiadając stopnia nauko
.. ego .&oktora habilitowanego zajmują w dniu weJscla w 
*>'cI. ałniejszej ustawy stanowisko docenta, zachowują 
to stanowisko. 

Arl 217. Pracownicy otrzymujący nagrody jubi
leuszowe według dotychczasowych przepisów zachowują 
." prawo do czasu wprowadzenia nagród przewidzianych 
w art. 119. . 

Art. 218. Do rent i emerytur, do których prawo zo
stało stwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, przepis art. 159 tej ustawy stosuje się od _ dnia 
l stycznia 1983 r. 

Art. 219. Do czasu wydani.a przepisów wykonawczych 
przewidzianych w niniejszej ustawie pozostają w mocy 
przepisy. dotychczasowych aktów wykonawczych. o Ile, 
nie Sil sprzeczne z postanowieniami tej ustawy. 

Art. 220. 1. Do szkół wy żs:ąch nadzorow1wych przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkol
nictwie wojskowym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 190 i z 
1982 r. Nr 14, · poz. 113). 

2. Uprawnienia przewidźiane w ustawie. o której 
mowa w ust. L dla Ministra Obrony Narodowej, w odnie
tieniu do szkÓł wyższych resortu spraw wewnętrznych 

przysługują Minist rowi Spraw Wewnętrznych, uprawnie
nia przewidziane dla Rady Wyższego Szkolnictwa Woj-

skowegoprzysługują ' odpowiednio Radzie Wyższego 
Szkolnictwa Resortu Sprow Wewnętrznych.-

Art. 221. Rada Ministrów. po zasięgnięciu opinii 
Rad.y Głównej, w drodze rozporządze nia. może wyłączyć 

stosowanie niektórych przepisów ustawy w zakresie wy
nikającym ze szczególnych warunków funkcjonowania 
wyższych szkół morskich i wprowadzić w tym" zakresie 
odrębne uregulowania. 

Art. 222. 1. Przepisów dzia łu IV niniejszej ustawy nie 
stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. 
wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem, na 

. stanowiskach nauczycieli akademickich w . studium woj
skowymszkoly albo w innych jednostkach organizacyj-
nych tej szkoły. 

2. Lołnierzom.CJ których mowa w ust. 1. może być 
. nadany tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel Pols.kiej 
Rzeczypospolitej Ludowej" i "Medal Kómisji Edukacji 
Narodowej". 

Art. 223. Ilekroć w ustawie jest mowa o 'właściwym 
ministrze. rozumie się przez to ministra (kierownika cen·· 
tralnego organu administracji państwowej) sprawującego 

nadzór nad działa lnością szkoły. 

Art. 224. Tracą moc: 
l) ust awa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U z 1973 r. Nr 32, poz. 191). 

2) ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyzszych szkołach 
artystyczny_ch (Dz. ' U. z 1969 r. Nr 6, poz. 48 i z 
1973' r. Nr 12, poz. 89). 

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw 
i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16. poz. 114. 
z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1977 r. Nr 11, poz. 43 i z 
1982 r. Nr 3, poz. 19) w zakresie dotyczącym nauczy
cieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyż
szych. 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO -

z dnia 11 września 1985 r. 

w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych I tytułach 
naukowych. 

1. Na pods tawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. 
o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach nau
kowych (Dz. U. Nr 36, poz. 168) ogłasza się w załączniklł 
do niniejszego obwieszczenia jedno1ity tekst ustawy z 
dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach 

naukowych (Dz. U. Nr 14. poz. 101), z uwzględnieniem: 

1) zmian wprowadzonych ustawami: z dnia 14 lutego 
1967 r. o zmiante ustawy o wyższych szkoł ach art y" 
stycznych (Dz. U. Nr 6, poz. 20), z dnia 20 grudnia 
1968 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych 
i tytułach naukowy~h (Dz. U. Nr 46. poz. 335) oraz 
• dnia 12 kwiet!lia 1973 r. o zmianie przepisów doty
czących stopni naukowych i tytułów naukowych oraz 
or.ganizacji instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. 
Nr 12. poz. 89) - objętych jednolitym tekstem usta
lonym obwieszczenierp Ministra Nauki. Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki z dnia 10 lipca 1973 r. (Dz. U. 
Nr 32, poz. 192); 

2) zmian wprowacjzonych ustilWą z dnia 4 maja 1982 r. 
9 szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113) oraz 

ustawą z · dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy 
o stopniach naukowych -i tytułach naukowych (Dz. U. 
Nr 36, poz. 168) i 

3) zmi an wynikających z p rzepisów wydanych przed 
dniem ogłoszenia niniejszego jednolitego tekstu, z za
stosowaniem ciągłej ' numeracji artykułów, ustępów~ 

punktów i liter. 
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst nie obejmuje następujących przepisów: 
l) art. 26 ustawy z dnii! 31 marca 1965 r. o stopniach 

naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14. . 
poz. 101) w brzmieniu: 
.. Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło

szenia."i 

2) art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1968. r. o zmia
nie ustawy o stopniach naukowych i tytulach nauko
wych (Dz. U. Nr 46. poz. 335) w brzmieniu: 
"Art. 2. Osobom. które nie mając stopnia nauko

wego zajmuią w dniu wejścia w życi e ni
niejszej ustawy stanowiska docentów etatQ-

.' 

\ 
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wych lub samodZ·jelnych pracowników nau- "Art. 2. 1. Jednostki organizacyjne. które na pod
stawie dotychczasowych przeplsow s~ 

uprawnione ' do nadawania stopni nd uko
wych, zachowują to uprawnienie . przez 
'okres dwóch laLod dnia wejścia w ż yc ie 
niniejszej ustawy. 

kcwo-badawczyc·h. mogą być nadawane ty-
tuły naukowe przewidziane w nini ejszej 
ustaw'ie." 

"Art. 4. Ustawa wchodzi w . życie z dniem oglo
szenja."'j 

3) art. 10 ustawy 'l dn ia 12 kwietnia 1'973 r. ozmian'ie 
przepisów d otyczących stopni naukowych i tytułów 

naukowych Ord'Z or g anizacji instyl'l!l'tów naukowo-ba
dawczych (Dz. U. Nr 12. poz. '89 ) w brzm ieniu : 

' "Art. 10. Ustawa wchodzi w "Życie z dniem ogło

szenia."; 

4) art. 233 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie 
. wyższym (Dz. U. Nr i 4. poz. ' 113) w brzmieniu: 

"Art. 233. ' Us tawa wchodzi w życie z dniem l ~eś
nia 1982 r."; 

5) art .... 2. 3 i 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. 'o zmianie 
ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych 
(Dz. U. Nr 36. 'poz .. Hj3? w brzmienhł: 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w 
ust. 1, uprawnienia do nadawania 'stopni 
naukowych są nadawane w .try;bie i na, 
zasadach określonych niniejszą ust a wą. 

Art. 3. Centralna Komisja KwalifikacyJrul do Spraw 
Kadr Naukowych. działająca w . dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy, działa do ko rlc lI 
k adencji, na którą została powołana". 

"Art. 5. Ustawa wchodżl w życie z dniem ogło
szenia." 

Minister N a'u ki i Sżkolnictwa ' Wyższego , B. Miśkiewicz 

Załącznik do obwieszczenia Mini ~i'Il'a 
Nauki i Szkolni ctwa Wyższego ' z 
dnia 11 września 1985/ r. (poz. 202) 

USTAWA 

;z dnia 31 marca 15165 T. 

o :stopnlach naukowych I tytułach naukowych. 

R 07:0 iłlia·ł 1 

Stopnie nau'kowe. 

Art. l. 1. Stopniaminaukowy.mi sł stopnie doktora 
doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub 

dyscypliny na ukowej. 

2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w poro
zumieniu z Sekretarzem Naukowym PolskiEij Akademii 
Nauk. ustala bliższe określenie stopni naukowych w za
leżności od dziedziny n auki lub dyscypliny .. naukowej, 
których te .stopnie dotyczą. 

Art. 2_ Stopnie naukowe doktora i doktora habilito
wanfgo są nadawane w wydział<ich i instytutilch szk~ł 

. wyższych. placówkach naukowych Polskiej . Akademti 
Nauk. w instytutach naukowo-badawczych oraz w samo
dzielnych placówkach typu na;u'kowo-dyQilktycznBgo. -któ re 
posiad a ją uprawnirenie do 'idhnad-aw<iI'IIli a. zwanyc.h dalej 
"jednostkami organizacyjnymi". 

Art. 3. t. Uprawn'iren iEi! dl') nadawania stopnia nauko
wego doktora mDze 0trzymać jednostka (ł:rganq~ac'Yina. 
która ,. ' 

1) zatrudnia' co najmnie j ośmiu pracowników 'z ' tytułem 
naukowym. ze stopn'iem na ukowym i :za~mujących sta
nowisko docenta. reprezentując ych <kiedzinę nauki, 
w zak resie której tledTI ostka '0Tgil n~ zacyjna ma atrzy
mać uprawnieni,e. z 'tym że Jicir,a praoownik'o-w z ty
tułem naukowym lub ze stopniem :nawkow'Ym ,doktora 
habilitowanego nie moze 'być nmi'ens'Ul niz pi ęć. 

2) uzyskała pozytywną ocenę poziomu działalności na u
kowe j. wydaną p'rzez Central ną Komi-sję ' K,walifi
kacyiną do Spr'a'o/ Kad r Nauk'0\Wy·ch, zwaną dalej 
"Centralną 'Komisją Kw(alif.ikacy~ną'·. na wDiosek 
organu właściwego d0 plilćledmowamiarlecyzji 'o nada
niu upraw nieniaJ . 
2. Uplawni~nie donad'ilWimill 1H<!pnia naukowego 

doktora habilitowanego może otrżymać Jednostka organi
zacyjna. która : 

ł) zatrudRię co najmnirej dwunastu pracowników z ty~ 
tulem .naukowym lub zajmujących tltanowisko doc~n
ta ,ze stopnj~m naukowym doktora habilitowanego, 
reprezentuJących dziedzinę nauki. w zakresie której 
jednostka organizacyjna ma otrzym{lć uprawnienie, 
z tym że pracowników z tytułem . naukowym nie może 
być mniej ,niż sześciu, ' 

2,) uzyskała pozytywną ocenę poziomu działaTności 
naukowej. wydaną przez Centralną Komisję Kwalifi- ' 
kacyjną na wniosek organu wlaściwego do podejmo-
wania decyzji o nadaniu uprawnienia. "\ 

SI. Uprawnienie do nadawnnia stopni naukowych może 
obejmować t ylk o te dyscypliny nauki. które w danej jed
nostce organizacyjnej są reprezentowane prze'l: co ' naj
mniej pięciu pracowników z tytułem naukowym lub ze 
stopniem naukowym ,doklor,a hilbHitowanego. 

4. Dla 0sób. o któ.rych mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
pkt L '2atrudni:aj ąca jednostka organizacyjna stąnowi pod
stawow-emiejsce pracy. 

AJ1. 4. 1. Uprawnienie. o którym mowa w art. ~, 
Jest nadawane w porozumieniu z Centralną Komisją Kwa
Hfikacyj n'ą przez : 
l) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozu-

,mieniu z Radą Główną Na11ki i Szkolnictwa Wyższe

go - w odni e!;ieniu do jednostek organizacyjnych 
szk6łwyższych. na wniosek ministra nadzorującego 

szk.ołę wyższą. 

, ' 2) Sekretarza Nattkowego Polskiej Akademii Nauk -
w odniesieniu do jej placówek. w porozumieniu z Mi
nistrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

3) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w od ni2-
sieni u do innych jednostek organizacyjnycll' na wnio
sek <iniFlistranadzorującego -d a ną jednostkę organi~ 
zac y:jną· 
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'1.. W szczegolnie uzasadnionych wy padkach mowa 
przywaćuprawnienie do nadawania stopni naukowych 
jednostce organizacYJneJ, która nie spełnia kryteriów 
określonych wart. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt l. usta· 
l aJ ąc kryteria realizacji tego uprawnienia. Przepis a rt. 5 
stosuje 'się odpowiednio. " 

3. Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych 
do nad awdnia stopni nau kowych wraz z określenierr, 

n azw .nadawanych stopni nau~owych oraz wykaz dzie
dzin nauki i dyscyplin naukowych, w zakresie których 
mogą byt nada wane stopnie naukuwe, ogłasza Minister 
Nauki i' Szkolnictwa Wyl:szego, ' 

4 . . Zasady i tr y b zgłaszania wniosków o przyznanie 
uprawnienia do nadawania stopni naukowych określa w 
drodze rozporządzenia Minister Nauki ] Szkolnictwa Wyż
szego w porozumieniu z Sekret.arzem Naukow ym Polskiej 

- Akademii Nauk oraz Centralną Komisją ' Kwalifikacyjną. 

Art. 5. 1. Uprawnienie do nadawónia stopni nauko
wych ulega zawieszeniu z mocy prawa od dnia, w któ
rym liczba zatrudnionych w jednostce organizacyjnej pra
cowników posiadających tytuł naukowy lub stopień nau
k owy doktora habilitowanego zmniejszyła ' się poniżej mi
nimum określon.ego wart. 3 ust. 1 pkt L u~t. 2 pkt l 
i ust. 3. . 

. 2. O sposobie zakończenia przew odów doktorskich 
habilitacyjnych wszczętych pLled dniem, o którym mowa 

w ust. 1. decyduje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż
,zego w porozumien iu z Centralną KomiSją Kwalifika, 
cyjną. 

3. O zmianach stanu zatrudnienia w,pływających na 
uprawnienie do nad awania stopni naukowych jednostka 
organizacyjna zawiadam~a niezwłocznie Ministra Nauki 
I Szkolnictwa Wyższego oraz Sekretarza Nauko\'lego Pol
skiej Akademii Nauk w odniesieniu do jej placówek. 

Art. 6. L Centralna Komisja Kwalifikacyjna 'doko
nuje okresowej oceny poziomu naukowego rOZpraw do'" 
ktorskich i habilitacyjnych, a w tazie potrzeby - również 

po.ziomu działalności naukowej stanowiącej podstawę na
dawania stopni naukowych w jednostce organizacyjnej, 
• także zasadności podejmowanych uchwał. Oceny te' 
Centralna Komisja Kwalifikacyjna d'okonuje z własnej 
tnicjatywy lub na wniosek Ministra Nauki 1 Szkolnictwa 
Wyzszego, innego ministra nadzorującego szkołę wyższą, 
histytut naukowo-badawczy lub samodzielną placówkę 

typu naukowo-dydaktycznego oraz Sekretarza Naukowego 
Polskiej Akademii Nauk w odnies,ieniu do jej placówek. 

2. Jeżeli oc~na, o której mowa w ust. 1, jest nega
tywna, Centralna Komisja Kwalifikacyjna zawiadamia 
o niej niezwłocznie, zainteresowaną jednostkę organiza
cyjhlł oraz organ właściwy do 'rladania uprawnienia, który 
w terminie sześciu miesięcy_ od dnia powzięcia wiado-
mości może: 

.1) cofnąć uprawnienie, 

2) ograniczyć uprawnienie poprzez zobowiązanie Jed
nostki organizacyjnej do przedstawianfa każdej 

uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora do 
zatwierdzenia Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. 

3. W wypadku cofnięcia uprawnienia czynności 
związane z zakończeniem prżewodów doktorskich i habi
litacyjnych będących w toku przeprowadzają jednostki 
organizacyjne wskazane przez organ, o · którym mowa 
w ust. 2. 

4. Organ, który- cofnął lub ograniczył upra wnienie, 
jest obowiązany do ponownego rozpatrzenia sprawy, je
żeli zainteresowana jednostka organizacyjna przedstawi 
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nuwe okoliczności, " nie znane przy colnięciu l ub ~g! ani
c'zeni g. upra wnienia. 

5. Ponowne uzyskcln ie up]dwnienia lub cofnięcie jego 
o.graniczenia n as tępuje na zas3dach i w tI ybie .obowią
zującym przy nadaniu uprawnH,nia po raz pierwsz y. 

Art. 7. W brak u jednostki organizacyjnej dla prze
prowadzenia przewudu dok'.orskiego lub habilitacyjnego, 
a t akże gdy żadn a jednostka uprawniona do nadawania 
sto pni naukowych w określonej dziedzinie nauki nie może 
przeprowadzit takiego przewodu ż uwagi na brak okre· 
ślonej w art. 3 ·usl. 3 liczby osób posiadających tytuł nau
kowy lub s topie!'] ~naukowy doktora ha bilitowanego ,w 
d ysc ypIinie odpowiada jącej zakresowi rozprawy doktor
skiej lub habilifacy jnej, Cen tra lna Komisja Kwalifikacyj
na, działając na wniosek rad y wydziału (rady naukowej) 
lub z własnej inicjatywy, w porozumieniu z Ministr.em 
Nallki i Szkolnictwa Wyższego a lbo Sekretarzem Nauko
wym Polskiej Akademii Nauk w odniesieniu do jej. pla
cówek, może wyrazić zgodę na uzupełnienie skłaou rady 
wydziału (rady naukowej) tej jednostki organizacyjnej 
o osoby nie będące członkami tej rady . Osoby te mają 
uprawnienia członka . rad)" wydziału (rad y naukowej) w 
sprawach danego przewodu dok torski pgo lub habilita
cyjnego . 

Art. 8. Stopi,\ń d oktora jest \ladawany w drodze prze
wodu doktorskie90. . . 

Art. 9. I. Stopień doktora może być nad any ,osobie, 
która : 

1) ukOIlczyła studia w szkole wyzszej uzyskując tytuł 
magistra, magistra inżyniera, lekarza, oficera dyplo
mowanego lub inny równorzędny oraz wykazała 
uzdolnienia do pracy naukowo-badawczej, 

2) zdała ' z wynikiem pomyślnym przepisane egzaminy 
doktorskie, 

3) przedłożyła rozprawę doktorską, 

4) wykazuje iiienaganną postawę obywatelską. 

2. Do przewodu doktorskiego można także dopuścić 

osobę, która ukończyła studia zawodowe w szkole wyższej 

lub studia równorzędne, jeżeli osoba ta w toku pracy za
wodowej osiągnęła rezultaty, świadczące o szczególnych 
uzdolnieniach do pracy naukowo-badawczej. 

3. W wyjątkowych przypadkach do przewodu doktor
lIkiego można dopuścić osobę, która wprawdzie nie ukoń
czyła studiów określonych w ust. 1 lub 2, lecz wykazała 
się zasobem wiedzy i dorobkiem naukowym, świadczą-

. cym o przygotowaniu i uzdolnieniu do pracy naukowo· 
-badawczej; wymaga to w :zakresie szkói wyższych zgody 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w pozosta łym 
zakresie -"- zgody Sekretarza Naukowego Polskiej Aka
demii Nauk. 

Art. 10. 1. Rozprawa doktorska powinna stanow i ć sa
modzielne rozwiązanie przez autora zagadnienia naukowe
go i wykazyw~ć jego ogólną wiedzę teoretyczną w danej 
dyscyplinie ni;tukowej. 

2. Praca projektowa, konstrukcyjńa lub teehnologicz
na może stanowić rozpr1}wę doktorską, 'jeżeli odpowiada 
warunkom określonym w ust. 1. 

. 3. Rozprawę doktorską może także stanowić część' 
pracy zespołowej, jeżeli wykazuje ona . indywidualny 
wkład 'kandydata, odpowiadaj ąc y warunkom określonym 
w liSt. I. 

Art. 11. Przewód ' doktorski przeprowadzaj ą i stopień 

doktora nadają: 
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/ 1) w szkołach wyższych i samodzielnych placówkach 
typu naukowo-dydaktycznego - lady wydziału lun 
rady naukowe innych jednostek' organizdcyjnych. 

2) w placówkach Polskiej Akademii ' Nauk - rad y nau
kowe tych placówek, 

3) w instytutach naukowo-badawczych ich rady 
naukowe. 

Art. 12. 1. Jednostki organizacyjne uprawnione do 
nadawania stopnia naukowego doktora halJilitowanego 
mogą, za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
prowadzić studia doktoranckie. 

2. Osoba odbywają.ca stacjon.arne studia doktoranckie 
ma uprawnienia pracownicze. Do osoby tej nie stosuje się 
przepisu art.. 25 ust. 2. 

Art. 13. Osobom przygotowującym się do przewodu 
doktorskiego mogą być przyznawane · stypendia naukowe. 

Art. 14. Stopień doktora habilit0wanego jest nada
wany w drodz-e pl'zewodu habilitacyjnego. 

Art. 15. Do przewodu habilitacyjnego może byc 
dopuszczona osoba, która posiadając stopień naukDwy 
doktora: 

1) uzyskała znaczny dorobek naukowy, 

2) przedłożyła rozprawę habilitacyjną, 

3) wykazuje~ nienagannq postawę obywatelską. 

Art. 16. 1. Rozprawa habilitacyjna powinna stanowić 
poważny wkład kandydata w rozwóJ.. ok'reślóńej dziedziny 
nauki lub dyscypliny naukowej. 

2. Rozprawę habilitacyjną powinno stanowić specjal
nie napisane dzido, opublikowane w całości lub zasadni
czej części; przez publikację rozumie się takż-e udostęp

nienie dzieła w inny sposób społeczności naukowej. a w 
szczególności specjalistom z danej dyscypliny. lv10że to 
być również zamieszczony w czasopismach naukowych 
monotematyczńy cykl samodzielnych oryginalnych publi

-kacji stanowiących część dorpbku naukowego osoby ubie-
gającej się o nadanie stopnia naukowego doktom habili
towanego, powstałego po uzyskaniu stopnia naukoweg,o 
doktora. . 

3. Rozprawę habilitacyjną może .stanowić oryginalne 
t zrealizowane osiąg.nięcie projektowe. konstrukcyjne lub 
technologiczne, jeżeli łączy się z rozwiązaniem istotnego 
problemu naukoweg<;>. 

4. Ro;z:prawę habilitacyjną może stanowić część pracy 
zespołowej, jeżeli opracowanie wydzielQnego zagad!lienia 
jelłt inrlywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o na
danie stopni.a naukowego dokto ra habil itowanego, odpo
wiadającym warunkom okreslonym w ust. 1. 

5. Rada wydziału (rada naukDwa) moze uchylić obo
wiązek przedstawienia rozprawy w formie publikacji, 
o której mowa w ust. 2, jeżeli zostala przyjęta do druku. 
Opublikowanie rozpra wy jest wówczas warunki em za
twierdzenia przez , Centralną Komisję KwaIifik Clcyjną 

uchwały rady wydziału (rady n3ukowej) o n adaniu stopnia 
naukowego doktora habilitowanego. 

6. Obowiązek publikacji nie dotyczy rozprilw habi· 
lItacyjnych, których przedmiot jest objęty tajemnicą pań
ItwOWą lub służbową. . 

Art. 11. Przewód habilitacyjny przeprowadzają i sto
pień naukowy doktora habilitowanego nadają: 

l) w szkołach wyższych i samodzielnych placówkach 
. typu naukowo-dydaktycznego - rady wydziału lub 
rady naukowe innych jednostek orQanizacyjnych. 

2) w placówkach Pol<;kiej Akademii Nauk 
kowe tych placówek, 

3) w instytutach naukowo-badawczych 
naukowe. , 

rady na\łoO 

ich rady 

', . 

Art. 18. 1. Czynności przewodu doktorskiego i habi-
litacy jnego kończq się uchwałami rady wydziału (rady 
naukowej). 

2. U(;hwaly,o których mowa w ust. l, są ważn .. 
jeżeli zostały podjęte w glosowaniu tajnym .w obecnośd 
co najmniej pofowy liczby osób uprawnionych do głoso
wania. a za przyjęciem uchwały wypowiedziała się więcej 
niż polowa osób uczestniczących w glosowaniu. 

Art. 19. 1. W splfawach nadawania stopni naukowyca 
uprawnieni do glosow~nia są: 

1) w czynnościach przewodu dokt,orskiego: 

a) członkowie rady wyd'liału (rady naukowej) - po
siadający tytuł naukowy i docenci ze stopniem 
niwkowym doktorą habilitowanego lub doktor .. / 

h) osoby zaproszone do uzupełnienia składu rad, 
zgodnie ,z art. 7, 

cj promotor rozprawy doktorskiej oraz recenzen" 
IQZprawy doktorskiej. 

2) w czynnościach przewodu habilitacyjnego: 

a) członkowie rady wydziału (rady naukowej) - po
sjad .ający tytuł flaukowy i doC'encl ze stopnie. 
naukowym doktora habilitowanego lu~ doktor .. 

b) osoby zaproszone do \.'zupełnieni« składu r&dl 
ż"godnie z art. 7, . 

c) recenzenci· rozprawy habilitacyjnej. 

2. Promotorem rozprawy doktorsklej może byc lOsobe 
posiadająca tytuł naukowy. a także docent ze stopni .. 
naukowym doktora habilitowanego lub doktora. 

3. Recenzentami rozpraw doktorskich mogą być oso
by .posiadnj-ą'C'etytuł naukowy, docenci ze stopniem nauko
wym. doktora h abilitowanego lub ·doktora, a rozpraw ha
bilitacyjnych - os'Obyposiadające tytuł naukowy lUD 
docenci ze 'stopniem naukowym doktora habilitowanego. 

Art_ 20. l. Osohie ubiegającej się o nad.iJnie stopnl~ 
naukowego przysługuje odwołanie od uchwał rady Wy

działu (rady na ukoweJ) odmawiających: 

1) wszczęcia przewodu doktorskiego, 
2) przyjęcia rozprawy doktorskiej. 
3) nadania stopnia n<lu ko wego doktora, 
4) wszczęcia przewodl,l habi litacyjnego. 
5) dopuszczenia do kolokwillm habilitacyjnego, 
6) przyjęcia kolokwium habilitacyjnego, 
7) nad .ania stopnia naukowego doktora habilitowanego.. 

2. Odwołanie wnosi się do Centralnej Komisji- Kw ... 
, lifikacyj nej za pośredmctwem rady wydziału (rad)' nauko

wej) w terminie miesiilcil od dnia powiadomienia zaint&-
'resowanego o treści uchwały. Rada przekazuje odwołanie 

Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej wraz ze swoją opintt 
i aktami przewodu w terminie trzech miesi ęcy od dni. 
złożenia .·odwol an ia . 

3. Po rozpatrzeniu ,odwolania, w terminie nie dłut

Rzym niż sześć miesif}cy, Centralna Komisja Kwalifika
cyjna al bo utrzymuje · w mocy zaskarżoną uchwałę, albo 
uchylając ją przekazuje spr.awę do ponownego rozpatrz.
nia radzie wydziału (radzie naukowej) innej jednostld 
organizacyjnej. 

4. O rozstrzygllięciu Centralna Komisja Kwalifika
cyjna zawiadamia .osobę, ktÓra wniosła odwołanie, oru 
zainteresowaną radę wydziału (radę naukową). 
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ArL 21. 1. U cn.wa la, o nddanfu stopnia naukowego 
'oktora staje się praworn0cna',. leżeli pnedwko uchwaLe 
ale złoży sprzeciwu:: 

.lT minister sprawujący nadzrl!r nad SZK:ol<'l wyższą. insfy
tu(em naukowo-badawczym lub samodzielną pracówką 
typu. naukowo.:dydaktycznego, w której przewód 
doktorski jest przeprowadzany,-

J) Sekretarz Naukowy Porskiej Akademii Nauk, gdy 
przewód doktorski jest przeprowadzany w placówce . 
nAukowej Polskiej; Akademii Nauk. . 
2. Sprzeciw może · b.yć złożony w terminie dwóch 

alesięc.y od dnia przekazania uchwały o nadaniu stopnIa 
a.ukowego doktora wraz z aktami przewodu doktorskie go. ' 

· 3. W wypadku ograniczenia jednostce uprawnienia do 
a.dawanf3 stopnia naukowego doktora, o którym mowa 
wart. 6 usL 2 pkt Z, lub ' złożenia sprzeciwu określonego 
w ust. 1, uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora 
.taje się prawomocna z ch.wilą jej zatwierdzenia przez 
Centralną Komisję Kwalifikacy j ną, 

4. Uchwala luh sprzeciw, Q których mowa w ust. 3, 
powinny być przedstawione Centralnej Komisji Kwalifi
kacyjnejwraz z aktami przewodu doktorskiego w lermi
Die miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub złożenia sprze
ciwu. 

5, O zatwierdzeułu uch wały o nadaniu stopnia nauko
'Wego d()ktara w WYPcldkach określonych w ust. 1-4 Cen
tralna Komisja Kwalifikacyjna- rozstrzyga w terminie 
.zesciu miesic;cy od dnia otrzymania uchwały. 

Art. 22_ L Uchwała o nadaniu stopnianą:ilkow6Yo 

'oktora habilitowaneg,o staje się prawomocna z chwilą 
jej zatwierdzenia przez (entralną Komisję Kwalifikacyjną. 
~rzepis art. 21 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

2. O zatwierdzeniu uchwały o nadaniu stopnia nauko-
' wego doktora habilitowanego CentraIna Komisja Kwali

fikacyjna LOzstrzyga w tel minie sześdu miesięcy od dnia 
otrzymania uchwały wraz z aktami. przewodu habilita
cyjnego . . 

3. ,W wypadku niezatwi:.erdzenia uchwały o nadaniu 
.to.pnia naukowego doktora habilitowane.gorada wydziału 
~ .. da naukowa) może w terminie trzech miesię,cy od dnia 
'oręczenia jej rozstr:z.yg,nięcia wystąpić do Centralnej Ko
misji KwaIiflka.cyjnej z wnioskiem o ponowne rózpatrze
ai. sprawy. 

4. Pn:ed podfęciem ostatecznego rozstrzygnięcia w 
.prawie określonej; w ust. 3 Centtatnil Komisja Kwalifi
kacyjna może umożliwić wymianę poglądów pomiędzy 
występuJ~cymJ w przewodzie recenzentami prac:y habili
'-cyjnej. " 

Art. 23. hteIi Centrafna Komisja Kwalifikacyjna nie 
rozstrzYQni. .prAw w terminie określonym w ustawie. 
)est obowłlpana do za.wil!domienia zainteresowanej jed
aostki organizacyjnej o przyc~ynacb zwłoki I wskazania 
aowego urminu rozstrzygnięcia sprawy. 

Art •. 2"- 1. . Uchwala o nadaniu stopnia naukowego 
• ok.tor& lub Cloktof/l. habililowanego móże zosta.Ć unieważ
aioria w fazie stwierd·zenia, że r07.prawa doktorska lubi 
iabilit!łcl1na narusza w sposób istotrry autorskie: dobra 
.. obist. Innych. osób. 

2, Przepis" us1!_ 1 nfe stosuje sltt" ~iełi. od nadania 
Ropnia nauko'We§Q doktora h:b ooTrtora hiFbil'i!t.owanego 
.płynęło wi'ęc:eJ n-i'i: 10 lat. 

3. ·Włajd";-a ffQ unlewaz.nienEa- uchwały e nadaniu 
Itopnła Ił«Ukowego jest Cel'łłYalr-ćł\ Komisja Kwmifi;k~jna. 

4. Post~powaRre w sPYaw'ia O' ume'ważni'eni. udrwały 
• szczyna II, • urzędu lub na wniosekf 

1) osoby, które.t prawa a,ut.ofskie zostały naruszone, lub 
jej następcó'Wprawllych, 

2) rady wydziału (rady naukowej), która podjęła uchwa
lę o nadaniu stopnia naukowego, Jub rady wydziału 
(rady naukowej) jednostki organizacyjnej zatrudnia
jąceJ osobę, której narlano stopień naukowy, 

3} ministra nadzorującego szkoły wyższe, instytuty 
na ukowo-badawcze lub ' samOdzielne placówki typu 
na ukowo-dydaktycznego albo Sekretarza Naukowego 
Polskiej Akademii Nauk. 
5. O wszczęciu postępowania w sprawie uniewaznle

nia uchwały e nadaniu stopnia naukoweg.o Centralna Ko
misja Kwalifikacyjna zawiadamia osobę, której dotyczą 

zarzutYi osoba ta ma prawo do złożenia pisemnych wy
jaśnień oraz przedstawienia dowodów na sweją ebronę. 
O wszczęciu postępowania zawiadamia się również radę . 

wyd ziału (rądę naukową), która nadała s~opień naukawy. 
6. O unieważnieniu uchwały o nadaniu stopnia na'" 

ukowego Centralna Komisja Kwalifikacyjna zawiad amia 
radę wydziału (radę naukową), która nadała ten stopień. 

Art. 2.>_ 1. Osobom przygotowującym się do prze
wodu habilitacyjnegO' mogą być przyznawane stypendia 
naukowe. 

2. PracO'wnikowi nie . będącemu· nauczycielem akctd e
mickim lub pracownikiem naukowo-badawczym, prz ygo
towującemu rozprawę· doktorską lUb habilitacyjną, przy
sługuje płatny urlop w wymiarze 28 dni roboczych n·} 
przygotowanie rozprawy doktO'rskiej lub habiUtacy jnej 
oraz zwolnienie cd pracy z zachowaniem prawa do w yna
grodzenia na przeprowadzenie obrony rozprawy doktor
skiej lub habilitacyjnej. 

Art. 26. 1. StO'pni.e naukowe uzyskane za granicll 
mogą być uznane w drodze nostryfikacji za równorzędne 
ze stopniami naukowymi .określonymi w niniejszej 
ustawie. 

2. Stopnie naukowe l1zyskane za granicą są uZnaWćlne 
:za równorzędne ze stopniami naukowymi określonymi w 
niniejszej ustawiejla zasadach przewidzianych w umo
wach międzynarodow.ych. 

Art. 21. t. Minister Naukf t Szkolnictwa WyżS'l'ego. 
w pOFozumienfu. % Sekretarzem Naukowym Polskiej Aka
demii Nauk, określa w drodze rozporządzenia: 

l) zasady przyznawania stypendiÓW naukowych i icll 
wysoko~ć oraz prawa 1 obowiązki osób pobierających 
te stypendia, ' 

2) zasady rekrutacji na studia doktoranckie, prowadze
nia i odbywania tych studiów, zakres uprawnień pra
cowniczych oraz prawa I obowiązki .osób, które vi 
ramach studiów doktoranckich lub poza nimi przy
stąpiły do przewo.du doktorskieg,o albo też przystą

piły do przewodu habil1tacyjnag.o,. 
3) tryb uznawania w droo.ze nostryfikacji stopni nauko

wycl~ uzyskanych. :za granicą :za r~norzędne ze stop
niami określonymi w niniejszej ustawie . 
2. Minister Nauki 1 Szkolnictwa Wyższego w poro

zumieniu z Sekretarzem Naukowym PQlskiei Akademii 
Nauk określa szczegółowe warunki 1 tryb przeprowad'za
nia przewodów doktorskIch t: l'racbilitacyiriych oraz zakres 
egzaminów doktorskich 1 kolokwoow hctbBiita:cyjnych. 

Art. 28. r. Przepisy ustawy dof.ycz'kce. nadawania 
stopni naukowych stosuje się w wyższych ·szkolach. woj
skawyc:fr i w waiskowych instyt.utacf1. naukowo-badaw
czych, 7i lltwzg:!ędmeriiem nastę~n:fWYch' postanowień 
,zczególnycl!t; .. 
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1) uprawnienia do nadawania. stopni naukowych w dzie· 
dzinie nauk wojskowych wydziałom lub innym jed
nostkom organizacyjnym wyższych sZKół wojskowych 
orai wojskowym instytutom naukowo-badawczym 
lub ich jednostkom organizacyjnym nadaje Minister 
Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Rady Wyż-

• szego Szkolnictwa Wojskowegoi w uzasadnionych 
wypadkach uprawnienie do nadawania stopni nauko
wych w dziedzinie nauk wojskowych może być na
dane radom naukowym wyższych szkół wojskowych, 

2) w wypadkach. o których mowa wart. 9 ust. 3, Mi
nister Obrony Ndfodowej może zezwolić na ubiega
nie się o nadanie stopnia na ukowego doktora w dzie
dzinie nauk wojskowych po zasięgnięciu opinii Rady 
Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, 

3) organem odwoławczym w sprawach uchwał podjętych 
w przewodach dok'torskich lub nabilitacyjnych W 

dziedzinie nauk wojskowych jest Rada Wyższego 

Szkolnictwa Wojskowego, 

4) organem zatwierdzającym uchwałę o nadaniu stopnia 
naukowego doktora hahilitowanego nauk wojskowych 
jest Rada Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, 

5) Komisja Kwalifikacyjna Rady ' Wyższego Szkolnictwa 
WOjskowego kieruje się w swej działalności zasa
dami i trybem postępowania obowiązującymi Cen
tralną Komisję Kwalifikacyjną, 

6) zasadv uznawania stopni naukowych w dziedzinie 
. nauk 'wojskowych uzyskanych za granicą za równo
rzędne ze stopniami naukowymi nadawanymi w kI aju 
określa Minister Obrony Narodowej, . 

7) obowiązujący wykaz dyscyplin naukowych w dzie
dzinie nauk wojskowych ustala Minister Obrony Na
rodowej w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkol
nictwa Wyższego, 

8) przepisy. o których mowa wart. 27 ust. 2, 'w' sto
siwku do wyższych szkół wojskowych oraz wojsko
wych instytutów naukowo-badawczych wyda.je Mini
ster Obtony Narodowej. 

2. Uprawnienia lv1inistra Obrony Narodowej oraz 
Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, o których 
mowa w usl. l, przysługują odpowiednio Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych oraz Radzie 'Wyższego Szkolnictwa 

,Resortu Spraw Wewnętrznych w zakresie specjalistycz
nych dyscyplin naukowych o bezpieczeństwie pal'lstwa 
ł porządku publjcznym oraz ochronie przeciwpożarowej. 

Rozdział 2 

Tytuły naukowe. 

Art. 29. 1. Tytułami naukowymi są tytuły profesora 
nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego określpnej dzie
dziny nauki lub dyscypliny naukowej albo określonej 

dziedziny sztuki lubdyscypIiny artystycznej. 

2. Przepis art. 1 ust. '2 'stosuje się odpowiednio do ty
tułów naukowych, 

Art. 30. 1. Tytuł profesora nadzwyczajnego może być 
nadany osobie. która: 

l) uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego 
i od chwili uzyskania tego stopnia pomnożyła swój 
dorobek naukowo-badawczy ' i dydaktyczno-wycho
wawczy lub 

2) uzyskała , stopień naukowy, doktora 1 wykazuje się 

szczególnie poważnymi wynikami w pracy naukowo
-badawczej ł dydaktyczno-wychowdwczr"j. 

2. Tytuł profesora zwyczilJni!go moze być nadany 
osobie posiadającej tytuł profesora nadzwyczajnego. 
która od chwili uzyskania tego tytułu wydatnie pomno
żyła swój dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczno-wy. 
chowawczy. 

3. Za pracę dydaktyczno-wychowawczą uznaje si~ 
również udział w zorganizowan ym kszl alceniu- i dosko
naleniu kadr naukowych oraz kierowanie zespołami ' ba .. 
dawczymi. 

4. Tytuł profesora nadzwyczajnego h It) profesora zwy~ 
czajnego 'może być nadany osobie. kU,ra nie posiada 
stopnia naukowego i tytulu naukowego, ma jednak wy
bitne. zastosowane w praktyce osiągnię : ia w pracy na-

"-ukowo-badawczej lub w twórczej praty 'zawodowej oraz 
kwalifikacje do prowadzenia pracy naukowo-badawczej 
i dydaktyczno-wychowawczej w zakre;;ie wymaganym od 
profesora. . 

5. W zakresie sztuki i dyscypTin artystycznych: 

1) stopien naukowy nie stanowi warunku nadania tytułu 
naukowego profesora nadzwyczajnego profesora 
zwyczajnego. : 

2) przez użYte w ust. 1-4 określenicl: praca naukowo
-badawcza. dorobek naukowo-baoawczy, kadry nauko
we - należy - rozumieć odpowiednio również prac!ł 

artystyczną, dor.obęk w pracy artystycznej, kadry 
nauko~o-dydaktyczne. ' 

6. Tytuł naukowy może być nadany osohie, która w 
pełni akceptuje konstytucyjne zasady ustrojowe Polskiej 
Rzeczypospolitej ' Ludowej kieruje się nimi w swo jej 
dr:iałalności. 

Art. 31. 1. Tytuły naukowe nadaje Rada Państwa na 
wniosek Prezesa Rady Ministrow. 

2. Kandydata do tytułu naukowego przedstawia Pre-
zesowi Rady Ministrów: ' 

1) minis,ter sprawujący nadzór nad szkołą wyiszą lub 
samodzielną placówką typu naukowo-dydaktycznego. 
gdy chodzi o osobę zatrudnioną w tęj szkole lub w 
placówce- na wniosek właściwej rą.dy wydziału 

lub rady niHlkowei innej jednostki o.rg'lnizacyjnej 
szkoły wyższej. 

2) Sekletar~ Naukowy Polskiej Akademii Nauk, gdy 
chodzi o osobę zatrudnioną w placówce naukowej 
Akademii - na wniosek rady naukowej tej placówki, 

3) minister. któremu podlega lub który nadzoruje insty
tut naukowo-badaw'czy. gdy chodzi o osobę tam Zd

trudnioną -,- na wniosek rady naukowej tego instytutu, 

4) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozu
mieniu z Sekretarzem Naukowym Polskiej Akademii 
Nauk - w innych przypadkach niż wymienione w 
pkt 1-3. 

3. Przed przedstawieniem Prezesowi Rady Ministrów 
kandydiltów do tytułu naukQwego należy zasięgnąć opinii: 

1) Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr 
Naukowych; z wyjątkami. o kt.órych mowa w pkt 2 i3. 

2) Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego lub Rady 
Wyższego ,S'lkolniclwa Resortu Spraw Wewnętrznycn 
w odniesieniu do kandydata do tytułu naukowego od
powiednio w dziedzinie. nauk wojskowych lub specja
listycznych dyscyp)in naukowych o bezpieczeilstwie 
parrstwa i porządku publicznym oraz ochronie prze
ciwpożarowej, 
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J) Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w razie. 
przedstawienia kandydata do tytułu na:ukowegQ w za
kresie dyscyplin a!tystycznych. 

4. Minister sprawujący nadzór nad szkołą; wyżsUl, 
.amodzielnll placówką typu naukowo-dydakty(;znego. -lub 
Sekretan Naukowy Polskiej Akaaemii Nauk alba - mini
.ter, któremu pOdlega lub który nadzoruje instytut nauko
wo-badawczy, mogą po ' zasięgnięciu opinii odpowiedniego 
prganu, wymienionegQ w usl. 3, przedstawić Prezesowi 
Rady Ministrów wniosek o nadanie tytułu profeso.Fa nad
zwyczajnego lub profesora zwyczajne HO' z pominięciem 
tIybu okr~lonego w usl 2: . 

5. Minister Nauki l Szkolnictwa Wyższegp i Sekre
tarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk wspólnie Określ" . 
W porozumieniu I: innymI ministrami sprawującymi nadzór 
Ilad szkołami wyzszymi tryb składania wniosków. o któ
rych mowa w ust. 2 pkt .-3, 'przez rady wydziaŁu i rady 
naukowe. 

Ąrt. 32. 1.. Tytuły naukowe są dożywotnie. 

2. Pozbawienie tytułu naukowego może nastąpIĆ 
tylko w razie skazania na ' karę więzienia za przestępstwo 
Jlopełnione z chęci zysku lub z innych niskich pobudek 
bądź też wymierzenia kary dyscyplinarnej; wydatenia ze 
służby, przewidzianej w ustawie o szkolnictwie wyższym, 
w ustawie o Polskiej Akademii Nauk i w ustawIe o insty-
·tutach naukowo-badawczych. - . 

3. Oficera zawodowego można pozbawić tytułu na
ukowego również w przypadku pozbawienia stopnia ofi
cerskiego w trybie przewidżianym w przepisach o dyscy
plinie wojskowej .oraz o odpowiedzialności iolnierzy .. 
przewinienia dyscyplinarne l za naruszenie honoru I god
ności iołnieTskiej. 

4. O pozbawieńlu tytułu naukowe.go orzeka Rad • . 
Państwa. I 

5. Vi razie skazania na karę p6zbawienia pra.w pu
blicznych utrata tytułu nauk€l.wego. następuje 21 . mocy 
prawa. Utrata tytułu naukowego następuje· rÓwnież w r&zł. 
skazania ofic:era na karę degradacji. 

Rozdział 3 

Centralna Komisja Kwalifikacyjna do SpIaw Kadr 
Naukowych. 

Art. 33. Ceritralna Komisja KwaLifikacYina działa 
przy Prezesie Rady Ministrów. 

Art. 34. 1. W skład Centraln~J KamisIi Kwalifika
cyjnej powołuje się 180-260 wybitnYE:h uczonycrh posia"" 
dających tytuły nau~owe . -

2. W składzie Centralnej Komisji Kwalifikacyjne) na
leży zapewnić udział przedstawicieli głównych dyscypHn 
naukowych. ' 

3. Członków Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej po
wołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra. Nauki 
I Szkolnictwa Wyiszego, uzgodniony z Sekretarzem -Nau
kowym Polskiej Akademii Nauk oraz z ministrami nadzo
rującymi jednostki organizacyjne, w ktÓry'Eh osoby le 

• > lą zatrpdnione. 

4. Kadencja Centralnej Komisji KwaHfikacyjB~l trwa 
trzy lata. W uzasadnionych wypadkach Prezes Rad'! Mini
strów może przedłużyć kadencj e: Centralnej K ~ n1isji Kwa
lifikacyjnej, nie dłużej jednak ni.ż, o Jeden rok. 

Poz. 202 
. \ -

Arł_ 35. t. Kandydatów na członków Centralnej Ko· 
misji KwalHikacyjJle-j nowei kadencji wylania się w dro
dze ankIetyzacji przeprowadzonej prze:/; I. ( ntralną I< omisję 
Kwalifikacyjną w końcu kadencji wśróu wszystkich osób 
posiadających tytuły naukowe. Kaida z tych osób ma 
prawo do zgłoszenia jednego' lub dwóch kandydatów re
prezentuJących t~· samą lub pokrewną dyscyplinę na.
ukową. 

2. Minister Nauki i Szltoinictwa Wyzszego w uzgod· 
nieniu z. Sekretarzem Naukowym Porskiej Akademii Nauk,
kierując si~ wynikami ankieł'Pac'ji-. przedstawia' Prezeso· 
wi Rady- Ministrów listę kandydat.ów na członków Cen
tr alnej Komisji Kwalifikacyjnej. 

3. W razie konieczności zapewnienia reprezent~cj.i 
głównych specjalności naukowych" Minister Nauki i C;;zkol· 
nictwa Wyzszego w uzgcdnieniu z Sekretarzem Nauko
wym Polskiej Akademii "Nauk moze na liście kandydatów 
na członków Centr alnej Komisji Kwalifikacyjnej umieścić 
osoby, których . kand ydatury nie zostały wyłonione w 
dro(lze a·nkietyzacj'i. ' 

. . 
Art. ,36. 1. Organem Centralnej Komisji. Kwalifika

cyjnej właściwym do występowania na zewnątrz jest 
Prez.ydium Centralnej Komisjj KwaliHkacyjnej. 

2. . W skład 'Prezydium Centralnej Komisji Kwalifi-
kacyjnej wchodzą:' 

1) przewodniczący Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, 
2) zastępcy przewodniczącego, 

3} sekretarz, 
4) przewodniczący sekcji, 
5} człQnkowie. 

Art~ :n. 1. Przewodniczącego Centralnej Komisji 
Kwalifikacyjnej. }eqozastępc6w oraz sekretarza powołu je 
Prezes Rady Ministrów ' na wniosek Ministra Nauki 
1-. Szkolnictwa Wyzszego, uzgodniony z Sekretarzem Nau
kowym Polsk!ej Akademii Nal.!k. 

2. Przewodniczący sekcji oraz członkowie Prezydium 
Cent.rałnaj KomisJi Kwalifikacyjne}: są wyłaniani spośród 
członków Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w drod;ze 
wyborów. . 

3. Przewodniczący Centla lnej Komisji Kwalifikacyj
nej. zastępcy pr2ewodniczącego i se-kretar.z mogą być po
wołani Jako stale. urzędujący. 

Art. 38. Organizację ł tryb działania Centralnej Ko
misji KwaLifikacyjnej, zakres działania jej _ organów, a 
także zasady wynagradzania staje urzędujących członków 
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej określa Prezes Rady 
Ministrów. 

Art. 39. Do zadań . Centralnej Komisji Kwalifikacyj
neJ należy w szczególności: 

l} w zakresie slHaw dotyczących stopni naukowychi 
J1 wyda.wanie opinii dotyczących nadania, zawiesZe

fila " ograJil>iczenia lub cofnięcia uprawnienia do na-
dawanIa stopni nal'KOWych. . . 

b} rl okonywanie ocen działalności jednostek organi
Z'<l.[yJnych uprawnionych do nadawania stopni. na
łlkowyf'h. pozi€lmu w·zpww doktorskich i habilita
cy j,n yeh oraz prawid la,!\,ościpr-zc.pf0wadzania prze-
'Wfldó:w .dloktcTskidl ' j h:i'bililacyjnych, . 

e1 zatwie.rd':za,nŁe u~l'Jw rł;ł rild wydziałów (rad nauko
wych.) o· nadaniu stf)'filniil; nó\ul·.owego doktora ha

. lDi·!UowanegU. rozpatr)'wcmie wniosków o ponowne 
.rozpa:trzen i eSprć3\O\1'i w razie ... i.ezatwierdzenia tych 
uchwał, 

.. 
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d) rozstrzyganie odwołań od -uchwał rad wydziałów 

(rad naukowych) podejmowanych w przewedach 
~oktorskich i habilitacyjnych, 

e) zatwierdzanie nostryfikow'anych stopni naukowych 
doktora habilitowanego, 

wych stają się odpowiednio stClpniami naukowymi dokto
ra i doktora habilitowanego oraz tytulami naukowymi 
profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego okre
ślonymi w niniejszej ustawie. 

2) w zakresie spraw dotyczących tytułów naukowych -
opiniowanie wniosków o nadanie tytułów naukowych~ 

Art. 42. Nie zakończone do dnia wejścia w tytle ni
niejszej ustawy przewody doktorskie i habilitacyjne będ, 
prowadzone w dalszym ciągu na podstawie przepisów ni-

3) w zak-resie spraw dotyczących powołania na stano
wisko docenta osób /nie posiadających stopnia nauko· 
wego doktora habilItowanego - ocena kwalifikacji 
kand ydatów J;lie posiadających stopnia naukowego 
doktora habilitowanego. 

niejszej ustawy. "" 

Art., 43. Przepisy niniejszej ustawy dotyczące mini
strów stosuje się równie:! do przewodniczl\cych komitetó", 
l komisji pełniących funkcje naczelnych organów admi· 
nistracji P!lństwowej oraz kierowników urzędów central. 
nych sprawujących nadzór nad szkołą, samodziełn, pla- 
CÓWI\ naukowo-dydaktyczną lub naukowo-badawcq. 

Rozdział 4 

Przepisy szczególne; przejśclowę l ko6cowe. 

Art. 44. Ilekroć w ustawie jest mowa o radzie wy
działu, rozumie się przez to także senat w szkołacb 
jednowydziałowych. 

Art. 40. W zakrese uregulowanym niniejszą ustawl.l 
~le stosuje się przepisów Kodeksu postępowania admlni· 
• tracyjnego. 

Art. 45. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio d. 
cudzoziemców ubiegajĄcych się o uzyskanie stopnia na
ukowego oraz o nadanie tytułu naukowego . 

Art. 41. Stopnie na~kowe , doktora I docenta oraz ty. 
tuły naukowe profesora nadzwyczajnegd i profesora zwy· 
czajnego uzyskpne na podstawie przepisów dotychczasQ- , 

Art. 46. Do czasu wydania przepisów., wykonawczych, 
przewidzianych w ustawie, obowiązują przepisy dotych
czasow~ ze zmianami ' wynikającymi z niniejszej ,u.tawy. 
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