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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 20 maja 2016 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

(druk nr 178) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. z 

2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

 

Art. 3. 

1. Wyraz "uniwersytet" może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne 

posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu 

dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z następujących grup 

dziedzin nauki: 

1)   humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych; 

2)   matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych; 

3)   biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub 

weterynaryjnych. 

2. Wyrazy "uniwersytet techniczny" mogą być używane w nazwie uczelni, której jednostki 

organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co 

najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej sześć uprawnień w zakresie nauk 

technicznych. 

3. Wyraz "uniwersytet" uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu 

określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczelni, której jednostki 

organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego 

doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni. 

4. Wyraz "politechnika" może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne 

posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w sześciu 

dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk technicznych. 

5. Wyraz "akademia" może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne 

posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. 

 

Art. 255. 

[1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nazwy uczelni zostaną dostosowane do wymagań określonych 

w art. 3.] 

<1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nazwy uczelni zostaną dostosowane do wymagań 

określonych w art. 3.> 

2. (uchylony). 
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3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego dostosuje, w drodze rozporządzenia, 

nazwy uczelni publicznych do wymagań określonych w art. 3, z zastrzeżeniem ust. 3a. 

3a. Dostosowania nazw uczelni publicznych do wymagań określonych w art. 3 dokonają, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze 

rozporządzeń: 

1)   Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do uczelni wojskowych; 

2)   minister właściwy do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb 

państwowych; 

3)   minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w odniesieniu 

do uczelni artystycznych; 

4)   minister właściwy do spraw zdrowia - w odniesieniu do uczelni medycznych; 

5)   minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do uczelni morskich. 

4. Do dnia 31 marca 2015 r. założyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej przedłoży 

ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wniosek dotyczący dostosowania 

nazwy uczelni do wymagań określonych w art. 3. 

5. Jeżeli uprawniony organ lub założyciel uczelni niepublicznej nie dopełni obowiązku, o 

którym mowa w ust. 4, nazwę tej uczelni zmienia minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego. Decyzję o zmianie nazwy wydaje się z urzędu. 

 

 

 


