Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 19. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 października 2012 r.
Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej
W dniu 5 października br. do mojego biura senatorskiego w Koszalinie przyszedł mój wyborca i zwrócił
się z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie funkcjonowania systemu informacji o szkolnictwie wyższym
POL-on w kontekście obowiązujących przepisów regulujących zasady, po pierwsze, zaliczania do minimum
kadrowego niezbędnego do prowadzenia studiów, po drugie, zaliczania do minimum kadrowego niezbędnego
do nabycia przez uczelnie wyższe uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Minimum kadrowe do prowadzenia kierunku studiów określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa
wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i
poziomie kształcenia (Dz. U. nr 243, poz. 1445 ze zm.). §13 ust. 2 tego aktu prawnego stanowi, że do
minimum kadrowego dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich są wliczani
nauczyciele akademiccy, dla których uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce pracy, zatrudnieni w uczelni na
podstawie mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ktrócej niż od początku
semestru studiów. Do tego odnosi się również art. 112a ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), który stanowi, co następuje: „Nauczyciel akademicki składa w uczelni
oświadczenie, w którym upoważnia wybraną podstawową jednostkę orgnaizacyjną uczelni do zaliczania go
do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich albo jednego kierunku studiów
pierwszego oraz drugiego stopnia albo jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia, albo jednego
kierunku studiów tylko drugiego stopnia.”
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) w art. 6 ust. 1 stanowi: „Uprawnienie do nadawania stopnia
doktora może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co
najmniej osiem osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły
uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, dla których ta
jednostka jest podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), reprezentujących dziedzinę nauki lub
dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienia”. Powyższe oznacza,
że przepisy dopuszczają możliwość zaliczenia pracownika naukowego do minimum kadry zapewniającej
uczelni wyższej prawo do nadawania stopnia doktora (doktora habilitowanego) i jednocześnie zaliczenie tego
samego pracownika naukowego do minimum kadrowego niezbędnego do prowadzenia kierunku studiów w
innej jednostce organizacyjnej tej samej uczelni wyższej.
Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 5 października 2011 r. w odniesieniu do
minimum kadrowego dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich wymaga zatrudnienia
w uczelni. O ile warunek ten w przypadku pracy w innej jednostce organizacyjnej tej samej uczelni wyższej
jest spełniony, działanie takie jest zgodne z prawem. W praktyce takie rozwiązanie jest przez uczelnie
stosowane.
System informacji w szkolnictwie wyższym nie uwzględnia tej specyfiki. Próba zamieszczenia w nim (a
także wyszukania przez potencjalnego zainteresowanego) informacji na temat jednej osoby (pracownika
naukowego) w kontekście przypisanych do niej jednostek organizacyjnych, którym osoba ta „daje” swoje
uprawnienia do któregokolwiek ze wskazanych minimów, jest niemożliwa. Skoro system POL-on nie oddaje
specyfiki systemu prawnego, to w moim przekonaniu funkcjonuje on nieprawidłowo. Informacje w nim
zawarte są bowiem niepełne.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o rozważenie przedstawionej przeze mnie argumentacji
i podjęcie działań mających na celu poprawę funkcjonowania tego systemu w taki sposób, aby spełniał on
funkcję, do której został stworzony.
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