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L.p. 
Instytucja 

Zgłaszająca 
zmianę 

Nr i nazwa 
kryterium Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1 Ośrodek 
Przetwarzani
a Informacji 

(IW) 

NR 13 
Dodatkowe 

kryteria formalne 
 

Posiadanie 
uprawnień do 

nadawania 
stopnia 

naukowego 
doktora 

Aby kryterium zostało spełnione 
uczelnia powinna przedłożyć 
aktualne w momencie złożenia 
wniosku uchwały Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów (CK) o nadaniu 
podstawowym jednostkom 
organizacyjnym uczelni co najmniej 
dwóch uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora, w tym 
co najmniej jednego uprawnienia w 
następujących dziedzinach: nauki 
biologiczne, nauki chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki matematyczne, 
nauki o ziemi, nauki medyczne, 
nauki techniczne. (tj. w dziedzinach 
powiązanych z priorytetowymi 
kierunkami kształcenia określonymi 
w PO IiŚ) 

Aby kryterium zostało spełnione 
uczelnia powinna przedłożyć aktualne 
w momencie złożenia wniosku 
uchwały Centralnej Komisji ds. Stopni 
i Tytułów (CK) o nadaniu 
podstawowym jednostkom 
organizacyjnym uczelni co najmniej 
dwóch uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora, w tym co 
najmniej jednego uprawnienia w 
następujących dziedzinach: nauki 
biologiczne, nauki chemiczne, nauki 
fizyczne, nauki matematyczne, nauki 
o ziemi, nauki medyczne, nauki 
techniczne. (tj. w dziedzinach 
powiązanych z priorytetowymi 
kierunkami kształcenia określonymi w 
PO IiŚ) lub kopię Obwieszczenia z 
Monitora Polskiego, w którym 
zamieszczany jest wykaz uzyskanych 
uprawnień (uprawnienia uzyskane po 
dacie publikacji ostatniego ogłoszenia 
w Monitorze Polskim)’’ 
 

Zgodnie z pismem Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów z dnia 23 lutego 
2009 r nr BCK-Org.-77/2009 w 
sprawie udostępniania wydziałom i 
uczelniom uchwał dotyczących 
uzyskanych uprawnień - w większości 
przypadków są to jednostki, które 
uzyskały uprawnienia przed wielu 
laty, także gdy Centralna Komisja nie 
była jeszcze organem przyznającym 
te uprawnienia (przed 1990r.) i 
zachowały te uprawnienia do chwili 
obecnej. Dokumenty te znajdują się w 
archiwach poza Centralną Komisją 
(głównie w Archiwum Akt Nowych). W 
opinii Centralnej Komisji Instytucja 
oceniająca wnioski dofinansowanie 
składane w ramach Priorytetu XIII 
powinna uwzględniać uprawnienia 
danej jednostki określone w aktualnie 
obowiązującym obwieszczeniu w 
Monitorze Polskim 

 


