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Czym są i dlaczego są ważne?



Rady naukowe dyscyplin 
i Rada Naukowa Dziedzin

 Rady naukowe dyscyplin są organami Uniwersytetu

 Oprócz rad naukowych dyscyplin będzie funkcjonować Rada 
Naukowa Dziedzin, która również będzie miała status organu 
Uniwersytetu, a w jej składzie znajdą się przedstawiciele 
wszystkich rad naukowych dyscyplin, utworzonych na 
Uniwersytecie 



24 dyscypliny -> 
22 rady naukowe dyscyplin

Skład rady naukowej dyscypliny:
 do 1/3 składu – powoływana przez Rektora
 przynajmniej 2/3 składu – powoływane w wyborach wśród 

pracowników naukowych UW
 przedstawiciel doktorantów

Podział miejsc objętych procedurą wyborczą:
 70% dla nauczycieli akademickich mających tytuł profesora 

lub stopień doktora habilitowanego
 30% dla pozostałych nauczycieli akademickich



Wybory do rad naukowych dyscyplin

 Terminy wyborów na stronach wydziałowych komisji 
wyborczych

 Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje w jednej 
dyscyplinie, wskazanej przez nauczyciela akademickiego (przy 
wskazaniu dwóch dyscyplin po 50% w jednej wybranej)

 Wybory przeprowadzają Wydziałowe Komisje Wyborcze 

 Wybory odbywają się w październiku 2019 roku 

 Kadencja rad trwa cztery lata, przy czym pierwsza kadencja 
upływa 31 grudnia 2020 roku



Zadania rad

 Nadawanie stopni doktora i doktora habilitowanego (rady naukowe 
dyscyplin) lub doktora w danej dziedzinie nauki (rada naukowa 
dziedzin)

 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 powołanym 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) 
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