RADY NAUKOWE
DYSCYPLIN
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ewaluacji podlega działalność
naukowa Uniwersytetu w danej dyscyplinie, a nie jak w poprzednim systemie
działalność poszczególnych jednostek uczelni. Jednocześnie zapisy ustawy sprawiają,
że wyniki ewaluacji są kwestią kluczową z punktu widzenia całej uczelni, ponieważ
zależy od nich: możliwość ubiegania się o status uczelni badawczej, wysokość
finansowania, zakres autonomii w prowadzeniu kształcenia, a także uprawnienia do
nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Dlatego rady naukowe dyscyplin,
których zadaniem jest dbanie o rozwój uniwersyteckich badań w poszczególnych
dyscyplinach, należą do podmiotów o największym znaczeniu dla Uniwersytetu.

OPRACOWANIE: Zespół rektorski UW (październik 2019 r.)

Rady naukowe dyscyplin to podmioty powoływane na mocy Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.
Każda rada jest organem Uniwersytetu. Rada ponosi odpowiedzialność za kluczowe decyzje dla
funkcjonowania danej dyscypliny.
Organ: Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce organami uczelni
są: rada uczelni, rektor i senat. Statut uczelni może przewidywać również inne
organy uczelni. Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego, przyjętym
26 czerwca 2019, organem uczelni są dodatkowo rady naukowe dyscyplin i Rada
Naukowa Dziedzin. Organy mają odrębne od siebie kompetencje.
ZADANIA RAD MOŻNA PODZIELIĆ NA CZTERY KATEGORIE:

1.
2.

3.
4.

Nadawanie stopni doktora i doktora habilitowanego;
Dbanie o wysoki poziom działalności badawczej w danej dyscyplinie na UW
(ustalanie kryteriów dla oceny osiągnięć naukowych pracowników oraz koordynacja
działań związanych z ewaluacją danej dyscypliny, ocena poziomu dyscypliny w
odniesieniu do standardów międzynarodowych, wskazywanie kryteriów, jakie
muszą spełniać pracownicy, aby zostać powołanymi do rady przez rektora);
Zapewnianie, aby kształcenie na uczelni było oparte na najnowszych wynikach badań
(udział w powoływaniu rad dydaktycznych);
Dbanie o transparentny i rzetelny proces zatrudniania nauczycieli akademickich,
oparty o wysokie wymagania merytoryczne (kierowanie swoich przedstawicieli do
komisji konkursowych i komisji ds. zatrudnień, udział w ocenie okresowej nauczycieli
akademickich).

Na Uniwersytecie Warszawskim powołane zostały 22 rady naukowe dyscyplin. Dwie z nich obejmują
po dwie dyscypliny. Są to rada naukowa dyscyplin matematyka i informatyka oraz rada naukowa
dyscyplin nauki o polityce i administracji i nauki o bezpieczeństwie.
Liczebność poszczególnych rad została ustalona na podstawie liczby pracowniczek i pracowników
naukowych, którzy zadeklarowali prowadzenie badań w danej dyscyplinie. Zgodnie ze Statutem
najmniejsza rada liczy 26 osób (25 nauczycieli akademickich oraz przedstawicielkę/przedstawiciela
doktorantów) największa natomiast 50 osób (49 nauczycieli akademickich oraz
przedstawicielkę/przedstawiciela doktorantów).
Kadencja rad trwa cztery lata, przy czym pierwsza kadencja jest krótsza i skończy się 31 grudnia 2020
roku.
Zgodnie ze Statutem UW do 1/3 składu każdej rady powołuje rektor, pozostali zostaną wyłonieni w
drodze wyborów.
Pierwsza część tego procesu zakończyła się 1 października, gdy weszły w życie zarządzenia z listami
członków rad, którzy zostali powołani przez rektora. Przy swoim wyborze rektor kierował się
aktywnością naukową kandydatów – warunki, które musiały w tej kwestii spełnić
kandydatki/kandydaci, zostały określone w uchwale Senatu UW i obejmowały m.in. liczbę publikacji i
cytowań, kierowanie projektami finansowanymi z grantów, opiekę nad młodą kadrą oraz mobilność
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międzynarodową. Pod uwagę brana była też konieczność zapewnienia równowagi w składzie rady pod
względem takich czynników jak: specjalność naukowa, etap kariery naukowej, posiadany stopień, płeć.
Do końca października będą odbywać się wybory na pozostałe do obsadzenia miejsca w radach
naukowych dyscyplin. W tym samym czasie swoich przedstawicieli do rad wskażą doktoranci.
Wybory są organizowane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) za pośrednictwem wydziałowych
komisji wyborczych (WKW). UKW wskazała w swojej uchwale WKW, które będą odpowiedzialne za
przeprowadzenie wyborów do poszczególnych rad. Przewodniczący tych WKW otrzymali już listy
pracowników, którzy zadeklarowali prowadzenie badań w danej dyscyplinie.
Nauczyciele akademiccy UW, którzy zadeklarowali prowadzenie badań naukowych
w danej dyscyplinie i złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N, powinni
sprawdzić, które WKW będą organizowały wybory do ich rady.
Osoby, które zadeklarowały dwie dyscypliny, w których prowadzą badania
naukowe, w proporcjach 50%‐50%, wskazują jedną, w której chcą mieć czynne i
bierne prawo wyborcze. W przypadku wskazania 75%‐25% prawo wyborcze
przysługuje w obrębie głównej dyscypliny. W przypadku pytań, np. odnośnie list
wyborczych, osoba zainteresowana powinna zgłosić się bezpośrednio do WKW,
która organizuje wybory w danej dyscyplinie.
Rada naukowa dyscypliny rozpocznie swoje funkcjonowanie w momencie, w którym powołane
zostanie co najmniej 2/3 jej składu. Pierwsze posiedzenie rady zwoła rektor. W jego trakcie zostanie
wybrany przewodniczący oraz jego zastępca. Przewodniczący będzie odpowiedzialny za kierowanie
pracami rady, w tym za zwoływanie posiedzeń.
W pierwszych miesiącach działania rad można spodziewać się dużej intensywności ich prac. Związane
jest to z koniecznością przyjęcia kluczowych dokumentów. Szczególnie ważne będą kryteria ocen
pracowników w danej dyscyplinie, zasady koordynacji prac związanych z ewaluacją naukową oraz
kryteria, na podstawie których rektor powoła członków rady następnej kadencji. Bardzo ważne będzie
również delegowanie przedstawicieli do innych ciał uniwersyteckich, w szczególności do rad
dydaktycznych, komisji konkursowych i komisji ds. zatrudnień. Konieczne będzie również stworzenie
mechanizmów stałej współpracy z Uniwersytecką Radą ds. Kształcenia. Będzie to istotne dla wzrostu
jakości kształcenia na UW. Oczekiwać też należy wielu nowych i kontynuacji dotychczasowych
postępowań w sprawie nadania stopni naukowych.
Należy pamiętać, że rady naukowe dyscyplin przejmują wiele zadań od dotychczasowych rad
wydziałów czy rad innych jednostek uniwersyteckich. Zatem sumaryczne obciążenie pracowników
naukowych obowiązkami związanymi z funkcjonowaniem uczelni nie powinno być większe niż
poprzednio.
Działalność rad naukowych dyscyplin będzie uzupełniana przez Radę Naukową Dziedzin. Zostanie ona
powołana w 2020 roku. Jej głównym zadaniem będzie nadawanie stopni naukowych doktora w
przypadku badań interdyscyplinarnych, kiedy stopień nadawany jest w dziedzinie.

 Szczegółowe przepisy dotyczące rad naukowych dyscyplin zostały opisane w Statucie w
paragrafach 47‐54.
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