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Poz. 339 

UCHWAŁA NR 374 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 1 
Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 
z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:  

§ 1 
W załączniku do uchwały nr 115 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Uniwersytetowi Warszawskiemu (tekst 
jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1)  nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego bądź zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni 
oraz osoby, posiadające uprawnienia uzyskane na podstawie art. 21a ustawy 
z dnia 14 marca 2003 r. o tytule i stopniach naukowych oraz o tytule i stopniach 
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), zwani dalej 
„samodzielnymi nauczycielami akademickimi;”; 

2) w § 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kandydat na dziekana musi spełniać warunki, jakie Ustawa określa 

dla kandydata na Rektora oraz musi być zatrudniony na Uniwersytecie 
jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora albo profesora uczelni.”; 
3) w § 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach: 
1) profesora; 
2) profesora uczelni; 
3) adiunkta; 
4) asystenta.”; 
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4) po § 88 dodaje się § 88a w brzmieniu: 
„§ 88a 

Status profesora zwyczajnego 
Rektor może nadać osobie zatrudnionej na stanowisku profesora status 

profesora zwyczajnego.”; 
5) w § 89: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na 

podstawie umowy o pracę.”, 
b) skreśla się ust. 2 i 3, 
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nauczyciel akademicki jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę na 
czas określony albo na czas nieokreślony.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Rektor, w drodze zarządzenia, może określić zasady zatrudniania 

nauczycieli akademickich, w tym rodzaje i czas trwania umów, mając na uwadze 
zapewnianie wysokiej jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych.”; 
6) w § 91: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Na stanowisku profesora zatrudnia się osobę posiadającą tytuł profesora,  

z tym że w przypadku pierwszego zatrudnienia na stanowisku profesora osoby 
niebędącej pracownikiem Uniwersytetu wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii 
Senatu.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Na stanowisku profesora uczelni może być zatrudniona osoba, która 

posiada co najmniej stopień doktora i znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu tego 
stopnia, potwierdzony recenzjami co najmniej dwóch osób mających tytuł naukowy, 
w tym co najmniej jednej spoza Uniwersytetu oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne, 
oraz uzyskała pozytywną opinię Senatu. Tryb wskazania recenzentów określa 
regulamin wydziału.”, 

c) ust. 3 skreśla się, 
d) ust. 5 skreśla się; 

7) § 91a otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 91a 
Status profesora, badacza i wykładowcy afiliowanego  

przy Uniwersytecie Warszawskim 
1. Rektor, na wniosek dziekana lub z własnej inicjatywy, może nadać na czas 

określony osobie niebędącej pracownikiem Uniwersytetu i uczestniczącej 
w prowadzeniu badań naukowych lub zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie status 
profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim. 

2. Profesor, badacz oraz wykładowca afiliowany przy Uniwersytecie 
Warszawskim może, w zakresie określonym przez Rektora, prowadzić badania 
naukowe, uczestniczyć w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie oraz 
w sposób określony przez Rektora korzystać z zasobów Uniwersytetu.”; 
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8) w § 93a po wyrazach „z zastrzeżeniem” skreśla się wyrazy „§ 94a oraz”; 
9) w § 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego ogłasza, po 
zasięgnięciu opinii rady wydziału i za zgodą Rektora, dziekan (odpowiednio kierownik 
międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej).”; 
10) § 94a otrzymuje brzmienie: 

„§ 94a 
Nadawanie statusu profesora zwyczajnego 

1. Nadanie statusu profesora zwyczajnego następuje na wniosek dziekana 
(odpowiednio kierownika międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki 
organizacyjnej) lub z inicjatywy Rektora po zasięgnięciu opinii dziekana (odpowiednio 
kierownika międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej). 

2. Status profesora zwyczajnego może być nadany osobie, która ma wybitny 
dorobek naukowy, potwierdzony opiniami co najmniej trzech osób posiadających tytuł 
naukowy, w tym co najwyżej jednej osoby z Uniwersytetu i co najmniej jednej osoby 
z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, oraz uzyskała pozytywną opinię Senatu. 
Wymóg posiadania tytułu naukowego nie dotyczy opiniodawców zagranicznych. 

3. Oceny dorobku w procedurze nadawania statusu profesora zwyczajnego  
dokonuje komisja, której członków, w tym trzy osoby wskazane przez dziekana 
(odpowiednio kierownika międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki 
organizacyjnej), powołuje Rektor. 

4. Komisja wskazuje opiniodawców, o których mowa w ust. 2, i po uzyskaniu 
ich opinii dokonuje oceny kandydata, której wynik przedstawia Rektorowi. 

5. W przypadku wydania przez komisję pozytywnej oceny kandydata, rada 
wydziału (odpowiednio rada międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki 
organizacyjnej), na wniosek Rektora, wydaje opinię w sprawie nadania kandydatowi 
statusu profesora zwyczajnego.  

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli nadanie statusu profesora zwyczajnego 
następuje z inicjatywy Rektora. 

7. Od negatywnej oceny komisji nie przysługuje odwołanie. 
8. Nadanie statusu profesora zwyczajnego osobie rekomendowanej przez 

komisję następuje na czas nieokreślony.  
9. Szczegółowe zasady oraz tryb nadawania statusu profesora zwyczajnego 

określi Rektor w drodze zarządzenia.”; 
11) skreśla się § 94b i § 94c; 
12) w § 98 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dokonana 
w postępowaniu w sprawie nadania tytułu naukowego, zatrudnienia na stanowisku 
profesora uczelni lub nadania statusu profesora zwyczajnego jest równoznaczna 
z dokonaniem oceny, o której mowa w art. 132 ust. 1 Ustawy.”. 
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§ 2 
1. W przypadku osób zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego, 

stanowisko profesora zwyczajnego staje się stanowiskiem profesora i osoby te 
uzyskują status profesora zwyczajnego, o którym mowa w § 1 pkt 4. 

2. W przypadku osób posiadających tytuł profesora, stanowiska profesora 
nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego stają się stanowiskiem profesora. 

3. W przypadku osób nieposiadających tytułu profesora, stanowiska profesora 
nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego stają się stanowiskiem profesora 
uczelni. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Rektor UW: M. Pałys 


