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#PomagamyUczelniom



⬢ propozycje rozwiązań do zmian organizacyjnych, 
jakie doraźnie mogą lub muszą wdrożyć uczelnie

⬢ wzory dokumentów/uchwał/itp., które pozwolą 
wprowadzać zmiany na uczelniach zgodnie z 
obowiązującymi przepisami

⬢ webinary i podcasty

⬢ interpretacje komunikatów MNiSW

⬢ inne materiały 

pomagamyuczelniom@irsw.pl

Platforma Akcji 
#PomagamyUczelniom 
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Agenda

Zdalne prowadzenie czynności z zakresu nadawania stopni i tytułów

Posiedzenia organów prowadzących postępowania, w tym obrony rozpraw i kolokwia habilitacyjne

Techniczne aspekty tajności i dokumentacji w postępowaniach elektronicznych

Kluczowe sprawy i najczęstsze błędy postępowańw „starym” trybie

Na co zwracać szczególną uwagę?

Jakie błędy są najczęściej popełniane w „starych” postępowaniach?

Zmiany wynikające z tzw. ”Tarczy antykryzysowej 2.0”

Usankcjonowanie zdalnych posiedzeń w postępowaniach

Zmiany dotyczące doręczeń w postępowaniach
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Co przyniesie Tarcza 2.0?
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USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534) 
W art. 189 po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i jej sekcji mogą być 
przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich 

przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.”

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 
85 i 374)
W art. 235 UPSWiN po ust. 5 dodano ust. 6 w brzmieniu 

„6. Posiedzenia prezydium RDN i zespołów, o których mowa w ust. 5, mogą być przeprowadzane z 

wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz 
umożliwiających zapewnienie tajności głosowań."

Działalność Centralnej Komisji i RDN
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USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 
2020 r. poz. 85 i 374)

W art. 31 UPSWiN po ust. 2 dodano ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających 
zapewnienie tajności głosowań.”

W art. 178 UPSWiN po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane z 

wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i 
rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.”

Posiedzenia organów uczelni
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Art. 99 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w 
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przepis art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i

nauce stosuje się odpowiednio do przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i
postępowań o nadanie tytułu profesora, wszczętych przed dniem 1 maja 2019 r.

Posiedzenia zdalne a „stare” postępowania
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USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 
2020 r. poz. 85 i 374)
W art. 191 UPSWiN po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu 

doktoryzującego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę 

jej przebiegu i rejestrację.”

W art. 221 UPSWiN po ust. 9 dodano ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą podmiotu 

habilitującego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę 

jego przebiegu i rejestrację.”

Zdalna obrona rozprawy i kolokwium habilitacyjne
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USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256)
Dodano art. 393 w brzmieniu:

„§ 1. W przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w formie dokumentu

elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może

polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego

pisma, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie złożyła podania w formie dokumentu

elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, nie
wystąpiła do organu administracji publicznej o takie doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie
pism w taki sposób.

Doręczenie wydruku pisma 
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USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256)
Dodano art. 393 w brzmieniu:

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera: 1) informację, że pismo zostało wydane w formie

dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym albo podpisem osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego
osoby, która je podpisała, albo opatrzone zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną

pieczęcią elektroniczną; 2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny, za

pomocą którego pismo zostało wydane.
§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis osoby,

która podpisała pismo.
§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie

wydanym w formie dokumentu elektronicznego.”

Doręczenie wydruku pisma
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Art. 96 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

„Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,

których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z
informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia

tych stanów.”

Nieodebrane pisma
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USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 
2020 r. poz. 85 i 374)
Po art. 76 UPSWiN dodano art. 76a brzmieniu:

„Art. 76a. 1. Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w

programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia
oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii

informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

2. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób, o którym mowa w ust. 1, uczelnia

udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.”

NIE DOTYCZY POSTĘPOWAŃ AWANSU NAUKOWEGO!

Weryfikacja efektów uczenia się
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Zdalne prowadzenie czynności 
w postępowaniach 
awansowych
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Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. 
poz. 511, 528 i 643)

„§ 1 ust. 4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, organy kolegialne uczelni oraz organy kolegialne
samorządu studenckiego i samorządu doktorantów podejmują uchwały w trybie obiegowym albo za

pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania

został określony w aktach wewnętrznych uczelni.”

Zmiana brzmienia wynikająca z rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 643)

Funkcjonowanie w okresie zawieszenia działalności 
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Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. 
poz. 511, 528)

„ § 1 ust. 5. W okresie, o którym mowa w ust. 1, kolegia elektorów uczelni publicznych, komisje

stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu

prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni

podejmują uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb

ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie

tych podmiotów.”

Funkcjonowanie w okresie zawieszenia działalności 
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Wymogi formalne posiedzeń zdalnych

Kontrola przebiegu posiedzenia

⬡ Przesył danych w czasie rzeczywistym

⬡ Realny dostęp dla osób uprawnionych

⬡ Udział w głosowaniach dla osób 
posiadających prawo głosu

⬡ Możliwość zabierania głosu przez 
uprawnionych (komentarze, wnioski, itp.)

⬡ Możliwość moderowania przebiegu

⬡ Głosowania odrębne w trakcie posiedzenia

Możliwość rejestracji posiedzenia

⬡ Nagranie obejmujące warstwę audio i 
video

⬡ Wysoka jakość nagrania

⬡ Nagranie posiedzenia a protokół

⬡ Archiwizacja nagrania
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Głosowanie tajne musi być zorganizowane w taki sposób, by zarówno inni głosujący, jak i osoby

trzecie nie wiedziały i nie mogły się dowiedzieć, w jaki sposób głosowały poszczególne osoby. (…)

chodzi zatem o zachowanie takich procedur przy głosowaniu, by maksymalnie zminimalizować

ryzyko ujawnienia głosu, tzn. by ewentualne naruszenie tajności było w praktyce bardzo mało

prawdopodobne, tj. wymagało wykorzystania skomplikowanych narzędzi albo poniesienia

nieproporcjonalnie dużych kosztów.

Przykłady rozwiązań:

⬡ Szyfrowanie / anonimizacja głosów

⬡ Token / Blockchain

⬡ Losowanie kodów dostępu

⬡ Losowy dobór urządzeń do głosowania

Tajność głosowań – wyrok SN (I NO 40/18)
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Prowadzenie posiedzenia w trybie zdalnym

Przygotowanie posiedzenia:

⬢ Przygotowanie i przetestowanie oprogramowania/systemu elektronicznego

⬢ Przygotowanie indywidualnych kont, zasad dostępu dla osób uprawnionych, itp.

⬢ Ewentualne udostępnienie odpowiedniego sprzętu uprawnionym

⬢ Przekazanie zasad dostępu osobom uprawnionym wraz z instrukcjami

⬢ Ponowny test z osobami uprawnionymi

⬢ Przekazanie niezbędnych materiałów merytorycznych przed posiedzeniem
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Prowadzenie posiedzenia w trybie zdalnym

Przebieg posiedzenia:

⬢ Uruchomienie systemu elektronicznego i rejestracji

⬢ Zalogowanie wszystkich uprawnionych osób

⬢ Sprawdzenie listy obecności i ustalenie quorum

⬢ Przypomnienie technicznych zasad udziału w posiedzeniu i prowadzenia głosowań

⬢ Sprawdzenie systemu prowadzenia głosowań (jawnych i tajnych)

⬢ Przeprowadzenie posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem

⬢ Przypomnienie technicznych warunków głosowania przed każdym głosowaniem
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Prowadzenie posiedzenia w trybie zdalnym

Zakończenie posiedzenia:

⬢ Sumaryczne podsumowanie podjętych uchwał

⬢ Wyłączenie rejestracji i systemu elektronicznego

⬢ Zabezpieczenie nagrania posiedzenia

⬢ Sporządzenie właściwej dokumentacji (protokoły, uchwały, itp.)
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Zdalna obrona rozprawy doktorskiej

Wymogi dotyczące obecności:

⬢ Kandydat do stopnia

⬢ Promotor

⬢ Co najmniej 1 recenzent

⬢ Członkowie organu albo komisji doktorskiej w składzie zapewniającym quorum

Wymagany jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku oraz pogodzenie
otwartości posiedzenia z prawem głosu stanowiącego wyłącznie dla osób
uprawnionych!

Informacja o dostępie dla publiczności powinna zostać opublikowana na stronie uczelni
i udokumentowana.
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Zdalne posiedzenie komisji habilitacyjnej

Wymogi dotyczące obecności:

⬢ Co najmniej 6 członków

⬢ Przewodniczący

⬢ Sekretarz

Wymagany jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku, a w przypadku
„rozmowy” z habilitantem wymagane także powiadomienie go co najmniej 7 dni przed
posiedzeniem

Występuje kolizja norm dotyczących głosowania na zdalnym posiedzeniu w przypadku
wniosku habilitanta o głosowanie tajne.
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Nadawanie stopni w posiedzeniach zdalnych

⬡ Uchwały, o których mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18a ust. 11 USNTN, są podejmowane w
głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania
(profesorowie tytularni, habilitowani i osoby z uprawnieniami równoważnymi)

⬡ Uprawnienie do głosowania w czynnościach przewodu doktorskiego przysługuje
także recenzentom i promotorowi rozprawy doktorskiej

⬡ Na posiedzenie organu przeprowadzającego postępowanie habilitacyjne, na którym
ma być podjęta uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora
habilitowanego, zaprasza się członków komisji habilitacyjnej, bez prawa głosu
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Dokumenty elektroniczne - podpisywanie
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Dokumenty elektroniczne– podpisywanie
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Kluczowe sprawy i najczęściej 
popełniane błędy
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Kluczowe sprawy

⬡ Nadawanie stopni wyłącznie w dyscyplinach z nowej klasyfikacji

⬡ Egzaminy doktorskie warto przeprowadzić przed wyznaczeniem recenzentów

⬡ Zmiany z dnia 1 października 2019 r. powodują konieczność wymiany recenzentów „z 
jednostki” w postępowaniach (w bardzo starych przewodach doktorskich)

⬡ Odmienny termin wszczęcia postępowania dla doktorantów studiów doktoranckich

⬡ Postępowania, które mogą nie zakończyć się przed 31 grudnia 2021 r.

⬡ Forma recenzji – papierowa vs. elektroniczna

⬡ Przeprowadzenie egzaminów doktorskich w sposób zdalny

⬡ ”Diamentowi” zachowują swoje uprawnienia
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Najczęstsze błędy

⬡ Wadliwy zakres powołania komisji doktorskich

⬡ Wymaganie oświadczeń o indywidualnym wkładzie w powstanie 
rozprawy/osiągnięcia naukowego od wszystkich współautorów i z określeniami 
procentowymi stanowiącymi łącznie równe 100%

⬡ Niewłaściwy tryb zakończenia przewodu doktorskiego bez nadania stopnia

⬡ Wyznaczanie recenzentów niespełniających wymogu bezstronności

⬡ Utożsamianie daty przyjęcia do druku z datą wydania publikacji            

⬡ Braki formalne w uchwałach dotyczących stopni lub tytułu
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Pytania i odpowiedzi

Zadane pytania wraz z odpowiedziami
zostaną Państwu udostępnione w
formie pisemnej wraz z nagraniem
webinaru
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Dziękujemy za udział w webinarze!

#PomagamyUczelniom pomagamyuczelniom@irsw.pl
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#PomagamyUczelniom pomagamyuczelniom@irsw.pl


