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Informacja Departamentu Nauki MNiSW o zmianach 
w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w 2019 r



Utworzenie pierwszych szkół doktorskich

 1 października 2019 r. -> wejście w życie przepisów
ustawy PSWiN dotyczących kształcenia doktorantów
oraz rozpoczęcie kształcenia przez pierwszych
doktorantów ze szkół doktorskich;

 Przygotowania do uruchomienia pierwszych szkół
doktorskich:

 pierwsze regulaminy szkół doktorskich, dotyczące kształcenia
rozpoczynanego w roku akademickim 2019/2020, uchwalone w
terminie, który umożliwiał ich wejście w życie od 1 października
2019 roku,

 zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz program kształcenia
w szkole doktorskiej podawane po raz pierwszy do wiadomości
publicznej do 31 maja 2019.



Wyniki pierwszej rekrutacji do szkół doktorskich (na 
podstawie badania ankietowego)

 131 szkół doktorskich (112 „samodzielnych” oraz 19 wspólnych szkół

doktorskich);

 Limit przyjęć do szkół doktorskich wyniósł łącznie w skali kraju 4 648

miejsc;

 Do rekrutacji do szkół doktorskich przystąpiły łącznie 8 073

kandydatów (1,7 osoby na miejsce);

 Do szkół doktorskich przyjęto w wyniku pierwszej rekrutacji łącznie 3

803 osoby (81,6% limitów);

 9,2% ogółu przyjętych doktorantów stanowią cudzoziemcy (350 z 3

803 doktorantów);

 3,42% ogółu przyjętych doktorantów stanowią osoby, które w roku

akademickim 2018/2019 były uczestnikami studiów doktoranckich

(130 osób, w tym 62 osoby zrezygnowały ze studiów doktoranckich).



Nowe zasady postępowań awansowych

 Proces przyporządkowywania uprawnień do nadawania
stopni do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin:

 31 stycznia 2019 -> termin złożenia przez uczelnie i instytuty
posiadające stosowne uprawnienia stosownych oświadczeń do
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK),

 30 kwietnia 2019 -> komunikat CK w sprawie przyporządkowania
uprawnień do nadawania stopni do nowej klasyfikacji;

 do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowania awansowe
wszczynane były na podstawie poprzednich przepisów (ale
nadanie stopnia po 30 kwietnia już wg nowej klasyfikacji
dziedzin i dyscyplin);

 W okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września 2019 r. nie
wszczynano postępowań w sprawie nadania stopnia
doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora;

 Od dnia 1 października 2019 r. postępowania awansowe są
wszczynane na podstawie ustawy PSWiN



Rada Doskonałości Naukowej

 Z dniem 1 czerwca 2019 rozpoczęła się pierwsza kadencja Rady Doskonałości
Naukowej (trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.);

 Wybory do Rady Doskonałości Naukowej:

 czynne i bierne prawo wyborcze – co najmniej stopień dr hab.,

 wybory przeprowadziła komisja wyborcza powołana przez Ministra 5 lutego
2019 r.,

 głosowanie przy wykorzystaniu systemu elektronicznego (przygotowanego przez
OPI) odbyło się w okresie 12-30 kwietnia 2019r. i przebiegło bez żadnych
zakłóceń i poważnych incydentów wyborczych,

 na liście uprawnionych do głosowania znalazło się 28 721 osób (w terminie
01.03. – 01.04 (każda osoba uprawniona do głosowania mogła dokonać
weryfikacji swoich danych w systemie wyborczym), a frekwencja wyborcza
wyniosła prawie 63%,

 spośród 470 zgłoszonych kandydatów posiadających bierne prawo wyborcze do
składu RDN wybranych zostało 141 osób (113 mężczyzn i 28 kobiet), w tym 130
członków z tytułem naukowym profesora i 11 – stopniem naukowym doktora
habilitowanego;

 Pierwsze posiedzenie plenarne Rady Doskonałości Naukowej, odbyło się 25
czerwca 2019 r. w Warszawie (przewodniczącym prof. Grzegorz Węgrzyn).



Pierwszy konkurs w ramach programu „Inicjatywa 
doskonałości – uczelnia badawcza”

 Cel: wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu
uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z
najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie ;

 20 uczelni uprawnionych do udziału w pierwszym konkursie ;

 Wnioski (obejmujące plany dotyczące podniesienia poziomu badań
naukowych oraz jakości kształcenia, których realizacja przyczyni się do
podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni) składane do
26 czerwca 2019 r.;

 Oceny wniosków dokonał 15-osobowy międzynarodowy zespół ekspertów
(przewodniczącym prof. Lauritz B. Holm-Nielsen);

 Proces oceny uwzględniał m.in. przesłuchania wnioskodawców;

 Zasada transparentności -> wszystkie raporty z oceny publicznie dostępne.



Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu IDUB

 Ogłoszenie wyników – 30 października 2019 r.

 międzynarodowy zespół ekspertów ocenił pozytywnie wnioski 10 z 20
uczelni,

 rekomendacje zespołu potraktowane przez Ministra jako wiążące,

 Obok raportów -> pismo przewodnie przewodniczącego zawierające ocenę
procesu oraz rekomendacje dotyczące wszystkich wnioskodawców;

 Zgodnie z ustawą PSWiN i Komunikatem o konkursie -> uczelnie
ocenione pozytywnie otrzymają zwiększenie subwencji w latach
2020-2026 wysokości 10% subwencji z roku 2019;

 Pozostałe uczelnie startujące w konkursie otrzymają 2%
zwiększenie subwencji;

 Łączna kwota zwiększenia subwencji dla 20 uczelni: ponad 500
mln PLN.



Prezentacja i ewaluacja planów uczelni 
przedstawionych w ramach IDUB

 Cykl wydarzeń z udziałem MNISW -> prezentacje planów uczelni
wyłonionych w pierwszym konkursie IDUB przed własną
społecznością akademicką (do tej pory: UMK, PŚ, UAM, PG);

 Ewaluacja śródokresowa: uczelnie przedstawią raporty
samooceny realizacji planów do 3 lipca 2023 r.; negatywny wynik
oceny i nieuwzględnienie rekomendacji zespołu dotyczących
zmiany w planie oznacza automatyczne rozwiązanie umowy;

 ewaluacja końcowa: uczelnie przedstawią raporty samooceny
wdrożenia realizacji planów do 30 czerwca 2026; co najmniej 2
uczelnie, najsłabiej realizujące plany, nie otrzymają przedłużenia
finansowania na kolejny okres (2027-2032);

 Monitoring między ewaluacjami (zalecenie międzynarodowego
zespołu ekspertów).



Najważniejsze dokumenty związane z pierwszą 
ewaluacją jakości działalności naukowej

 Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w
sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej;

 Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw
monografii naukowych oraz czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych:

 wykaz czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych,

 wykaz wydawnictw publikujących recenzowane
monografie naukowe.



Komisja Ewaluacji Nauki (I)

 Komisja Ewaluacji Nauki została powołana
zarządzeniem MNiSWz dnia 1 marca 2019 r. na okres
od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;

 W skład KEN wchodzi 31 członków:

 po 3 przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki,

 7 osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej;

 Przewodniczącym KEN prof. dr. hab. Błażej Skoczeń
(Politechnika Krakowska).



Komisja Ewaluacji Nauki (II)

 W strukturze KEN powołane zostały trzy zespoły stałe
do spraw:

 ewaluacji jakości działalności naukowej –
przewodniczącym prof. dr hab. Zbigniew Kąkol (AGH),

 ewaluacji szkół doktorskich – przewodniczącym dr hab.
Dominik Antonowicz (UMK),

 wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z
konferencji międzynarodowych – przewodniczący dr hab.
Emanuel Kulczycki (UAM).



Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych 
materiałów z konferencji międzynarodowych (I)

 W wykazie znalazły się:

 czasopisma indeksowane w międzynarodowych bazach Scopus i Web of
Science (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index,
Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index),

 recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w bazie informatycznych konferencji naukowych CORE,

 czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie ERIH+, które
dodatkowo uzyskały pozytywny wynik oceny eksperckiej (także polskie, w
wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazów z 12 lutego),

 czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w
ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”;

 W procesie sporządzania wykazu zaangażowane były:

 44 zespoły doradcze, składające się z 349 osób, powołane odrębnie dla
każdej dyscypliny nauki,

 Komisja Ewaluacji Nauki.



Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych 
materiałów z konferencji międzynarodowych (II)

 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31
lipca 2019 r. w sprawie wykazów czasopism naukowych i
recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
wraz z przypisaną liczbą punktów zawiera:

 29037 czasopism naukowych,

 1639 materiałów konferencyjnych;

 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzenia
wykazu umożliwia:

 aktualizację wykazu o czasopisma umieszczone w
międzynarodowych bazach od 1 stycznia 2019 r.,

 przeliczenie przez KEN i ponowne ustalenie punktacji
czasopismom, których różnica wartości punktacji przekraczała
dwa progi punktowe (w wyniku różnic między zespołami
reprezentującymi poszczególne dyscypliny);

 Aktualizacja wykazu przewidywana jeszcze w grudniu 2019 r.



Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

 W 2019 r. został rozstrzygnięty I konkurs w ramach programu
„Wsparcie dla czasopism naukowych”;

 Ponad 1000 wniosków ocenianych przez 137-osobowy zespół;

 Celem finansowanych projektów jest podniesienie poziomu
praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście
polskich czasopism naukowych w międzynarodowy obieg
naukowy;

 Pomoc została przyznana na realizację 484 projektów na
łączną kwotę 33 104 133 zł;

 Czasopisma finansowane w ramach WCN w wykazie:

 co do zasady, czasopismo otrzymywało 20 pkt,

 w przypadku 57 czasopism zespoły doradcze i KEN zdecydowały
o zwiększeniu liczby punktów do 40, natomiast w przypadku 13
- do 70 punktów.



Program „Wsparcie dla czasopism naukowych” w 
liczbach

Lp. Dziedzina
Liczba złożonych 

wniosków

Minimalna liczba 

projektów, które 

mogły zostać objęte 

finansowaniem

Projekty 

zakwalifikowane do 

finansowania

Liczba podpisanych 

umów

1 Dziedzina nauk humanistycznych 348 150 192 190

2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 73 30 30 30

3 Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 64 30 28 28

4 Dziedzina nauk rolniczych 24 30 16 16

5 Dziedzina nauk społecznych 458 120 197 196

6 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 31 30 13 13

7 Dziedzina nauk teologicznych 23 5 11 11

RAZEM 1021 395 487 484



Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane 
monografie naukowe

 Komunikat z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu
wydawnictw publikujących recenzowane monografie
naukowe zawiera wydawnictwa monografii naukowych:

 na poziomie II - 36 z 200 punktami,

 na poziomie I – 500 z 80 punktami;

 Obecnie trwają prace nad wydaniem aktualizacji wykazu
wydawnictw monografii naukowych, który będzie zawierał
pozytywnie ocenione przez Komisję Ewaluacji Nauki
zgłoszenia złożone przez wydawnictwa do 15 września br.



Nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauki i 
niektórych innych ustaw (I)

 Nowy art. 91a - realizacja postulatu środowiska naukowego PAN:

 analogicznie jak w przypadku nauczycieli akademickich – wysokość
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w jednostce naukowej PAN
dla pracownika naukowego nie będzie mogła być niższa niż 50%
wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów, o
których mowa w art. 137 ust. 2 ustawy PSWiN, czyli obecnie 6410 zł.

 minimalne wynagrodzenie zasadnicze w jednostce naukowej PAN dla
pracownika naukowego powinno wynosić nie mniej niż 50%
wynagrodzenia profesora, przy czym:

1) dla profesora – nie mniej niż 100% ww. kwoty,

2) dla profesora instytutu – nie mniej niż 83%,

3) dla adiunkta – nie mniej niż 73%.

 Regulacja obejmuje osoby zatrudnione w grupie „pracownicy
naukowi” w instytutach naukowych PAN oraz jednostkach
pomocniczych PAN.



Nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauki i 
niektórych innych ustaw (II)

 Działalność twórcza o indywidualnym charakterze - zrównanie
statusu pracowników naukowych i akademickich:

 regulacja analogiczna do art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi
działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa
w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych w przypadku:

1) pracownika naukowego instytutu naukowego PAN,

2) pracownika naukowego instytutu badawczego,

3) pracownika pionu badawczego zatrudnionego w Centrum Sieci
Badawczej Łukasiewicz i instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

4) pracownika naukowego zatrudnionego w Międzynarodowym
Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

 Nowelizacja weszła w życie 30 listopada 2019 r.
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