
w sprawie nowelizacji t stah,y prawo o szkolnictwie wyiszym

Na podstawie art.62 ust. I pkt. ll ustawy z dnia2j lipca 2005 r.
prawo o szkolnictwie wyiszym (Dz. lJ. Nr 164 poz.l365 z p6Ln. zm.) Senat
uniwersytetu w Biatymstoku zwraca siq do Senat6w wszystkich polskich
uniwersytet6w o poparcie inicjatywy nowelizacji ustawy prawt o szkolnictwre
wyzszym poprzez zmiang brzmienia art. 3 ust. I wymienionej ustawy.

Na poparcie swego stanowiska Senat Uniwersytetu w Bialymstoku
zalqcza opiniq prof. dr hab. Stanislawa prutisa.
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zgodnie z przcpisem art. 3 ust. r ustawy z 27.0s.2005 r. - prawo o szkolnictwre

'o{y2,szym, wyraz ,,uniwersytet" moze byc uZywany w nazwie 
'czclni, 

kt6rej jednostki

organizacyjne posiadaj4 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego <.loktora co najmniej

w dwunastu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach 
'auk

humanistycznych, spolecznych lub tcologicznych, matematycznych, fizycznych lub

technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ckonomicznych.

Przepis ten okresla prawne wymogi warunkui4ce uzyskanie lub zachowanie przez

uczclnig statusu ,,uniwersytctu". Co jednak istotne, przepis tcn nie tylko budzi wqtpliwoSci

interpretacyj ne, ale obciqzony jest blgdem prawnym. Nie zwr6cono mianowicie uwagi, ze

zachodzi niesp6jnosi porniqdzy dziedzinami nauki, wyrnienionymi omawianym przepisic,

a dziedzinami nauki okreslonymi przez ccntralnq Komisjg do Spraw stopni i Tytul6w, na

podstawie ustawy z 14,03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym... (Dz.U. nr

65,po2.595),

Na podstawie ad. 3 ust. I ustawy o stopniach naukowych, to Centralna Komisja jest

organem, kt6ry okrcSla, w drodze uchwaly, dziedziny nauki oraz dyscypliny nauki

(dyscyplina naukowa moze byi tozsama z dz.iedzinq nauki). w uchwale centralnej Komisli

do Spraw Stopni i Tytr.rl6w z- 24.10.2005 r, w sprawie okledlcnia dziedz.in nauki i tlziedzin

sztuki oraz dyscyplin naukowycl'r i artystycznych (M.p. nr 79, poz. 1120) okreSlono 2l
dziedzin nar.rki (i sztuki) oraz wchoclzqce w ich sklad dyscypliny uaukowc.

Niesp6.inosc porniqdzy obiema regulacjanii polcga na ty'r, iz nie wszystkie dziedziny

nauk wymienione w art, 3 ust I ustawy - Prawo o szkolniotwie wy2szym, sq uznane za

dziedz.iny nauk w rozumieniu ustawy o stopniach naukowych, Innyrli slowy, nie wszystkic

clziedziny nauk, o kt6rych mow.l w art. 3 ust. 1 prawa o szkoluictwie wyzsz.yn maj4charaktcr



,dz,icdziny nauki" jako l<ategorii prawncj, okreslonej na mocy upowa2nie'ia ustawowcgo

aft. 3 ust. I ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.

Dziedzinami 
'a'ki, 

jako kategoriq prawn4 zgod'ie z przcpisarni uchwaly cK z

24.10.2005 r. s4(w kolejnoSci alfabetycznej wykazu) m.in .

3, Nauki ekonomiczne (obejmuj4ce 3 dyscypliny),

5. Nanki fizyczne (obejrnuj4ce 4 dyscypliny),

6. Nauki humanistyczne (obejmujqce l7 dyscyplin),

8. Nauki matematyczne (obejmuj4ce 2 dyscypliny),

12. Nauki prawne (obejnrLrj4ce 3 dyscypliny),

14, Nauki techniczne (obejurujqce 20 dyscyplin),

I 5. NaLrki teologiozne (dziedzina jest tozsanla z dyscyplind.

Sposr6d dziedzin nauk wymie'ionych w art. 3 ust l prawa o szkolnictwie wy'szym
,'narrki spoleczne" oraz ,,nauki przyrodniczc" nie maiq charakteru ,dzied,in nauki" 1ar<o

katcgorii p.awnej; r.rchwala cK nie okresra takich dziedzin nauki ani dyscyprin wchocrz4cych

w ich sklad.

W jEzyku potooznym, czy te2 naukowym, wiadomo jest czym r6Zni4 sig ,,nauki
spoleczne" od ,,nauk przyrodniczych". Je2eli jednak pojpcia re vzyte se w ustawie dla
okreslenia wymo96w prawnych stawianych uczerniom, winny byi one precyzyjnie okr.esrone.

Brak takiego okreslenia, sprecyzowania jakie dyscypliny 
'aukowe 

wcrrodz4 w sklad tak

nazwanych dziedzin, podwa2a w istocie wykonal'osi przepisu art. 3 ust. l prawa o

szkol'ictwie wyzszyur. I}ak jest bowiern podstawy praw'ej do autorytatywncgo

rozstrzygnigcia w sytuacji sporu lub niepewnosci, czy dana dyscyplina, z kt6rej uprawnienia
doktoryzowania posiada uczelnia, ma byi uznana za naukp sporecznq lub przyrodnicz4.

Konkludui4c stwierdzid narezy, iz nie mo2na egzekwowa6 obowiqzku nabycra

trprawnicri do doktoryzowania w zakresie na'k przyrodniczych, cz,y spolecz'ych, kiecly nie

ma prawnego oktedlenia takich dziedzin nauki .jako kategorii prawnych, a szczeg6hie lie ma

sprecyzowanych dyscyplin naukowych wchodzqcych w sklad w/w dziedzin.

Przestrzeganie zasad poprawnej legislacji, jako jedna z regul pairstwa prawnego,
wymaga wyeliminowania niesp6jnosci pomiqdzy w/w przepisarli. co do sposobrr usunl?cra

nicsp6jnoici, decyzja nalezy do ustawodawcy. osobiscie opowiacram sig za nowelizaci4 ar.t. 3

'st. 
I prawa o szkol'iotwie wyzszyln, albowiem nalczaloby zrezygllowac w naszej legislacji

z,e z'biorczego okcslenia ,,nauki spoleczne", nale24ce do dorobku poprzedniego okresu.

Nowelizac.ja przepisu art. 3 ust. I pr.awa o szkolnictwie wyZsz,yr71, wyntagajilca
tlostosowania dz-iedzin nauki do krasyfikacji uchwarone.j przez centrar'4 KomisiE, wymaga



takZc starannej redakcji, aby wyeliminowai rozbieznoSci interprctacyine, jakie rvywoluje

obecna redakc.ia przopisu. Chodz.i mianowicie o zrvrot m6wi4oy o uprawnicniaoh w

dzicdzinach rrauk: ,,matcmatycz,nyclt, trz.y c zny clt lub technicznych". Sp6r interpretacyjny

polcga na tym, czy rvym6g posiadania 2 uprawniefi dotyczy tych 3 dzicdz,in nauk lzpznic, czy

tcz konieczne.jest posiadanie 2 uprawniefi z dzie<lziny nauk ,,fizycznych lub technicznych"

oLaz 2 odrgbnych uprawnieri z dziedziny nauk matematyc z.nych. Za interpretacj4 2.e nalcLy 3

dzicdziny traktowai lqcz.enie przemawia nie tylko redakcja przepisu, lccz IakZe sytuacJa w

dzicdzinie nauk matematycz.nych. Zgodnie z uchwal4 Centralnej Kornisji z 24,10.2005 r.,

dzie<lzina ,,Nar.rki matem atyczne" obejmuje 2 dyscypliny nauki: l) inf'<rrmatykg, 2)

matematykQ. A zatem traktujztc nauki matematyczne jako odrqbn4 dziedzinE, w kt6rej nalcZy

posiadai 2 uprawnienia do doktoryzowania dochodzimy do sytuacji, i2 za ,,uniwcrsytct"

nroZna uznai uczelnig, kt6ra, niezaleznie od wszelkich innych dziedzin nauki, musi posiada6

uprawnienia do doktoryzowania z informatyki i matematyki. Wydaje siq, iz tak kategorycznc

stawianie wyrnog6w nie w pelni jest zgodne z z.asad:q autonomii szk6l wyZszych zapisanzl w

art. 70 ust. 5 Konstytucji RP.

Dla zapewnienia wykonalnoSci przepisu art. 3 prawa o szkolnictwie wyZsz.ym

nowelizacja tego przepisu jest niezbqdna. W konsekwencji, zgodnie z zasadq zaufania do

starrowionego prawa, naleZy przedluZy(, terminy, 'u/y7,nac'1.one uczclniom prcz ustawq, do

spclnienia wynrog6w warunkuj4oych zachowanie statusu i nazwy ,,uniwcrsyIeIu". Zgodnie z

art. 255 ust. I prawa o szkolnictwie wyzszym, uczelnie maj4 5-cio letni termin, od wejScia w

2ycie ustawy, na spelnienie wymog6w okreSlonych w art. 3. Wydaje sip, i2 po nowelizaoji

przcpisu art. 3 ust. I zasadne byloby wydluzenie tego terminu o kolc.ine 5 Iat. Nadmienii przy

tyrl naleZy, i2 jednolity tcrmin - 30 czcrwca 2010 r. - ustanowiony dotychczas dla

wszystkich uniwet'sytet6w, niezalclnic od daty powstar.ria trczelni, jcst tylko pozornic zgociny

z zasad4 16wnoprawnego traktowania podmiotow prawa i wymaga zmodyfikowania.


