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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

 Duża liczba skarg na sposób prowadzenia postępowań awansowych
 Liczne sygnały wskazujące na brak przejrzystości
 Środowiskowy charakter nadzoru nad postępowaniami
 Wniosek KPRM o przeprowadzenie kontroli

02 Co kontrolowaliśmy?
Czy system nadawania stopni naukowych pozwala na optymalny rozwój
kadr naukowych?
 Czy procesy nadawania stopni naukowych przebiegają prawidłowo?
 Czy jednostki naukowe prawidłowo wykorzystują środki przeznaczane
na przeprowadzanie przewodów doktorskich i postępowań
habilitacyjnych?
 Czy działania jednostek naukowych sprzyjają rozwojowi kadry
naukowej?

03 Kogo kontrolowaliśmy?
 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
 Pięć uczelni publicznych
 Dwa instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk
 Dwa instytuty badawcze
Badanie kwestionariuszowe
 77 uczelni publicznych
 66 instytutów
Okres objęty kontrolą: 2014-2016

04 Stwierdzony stan – System nadawania stopni naukowych

Źródło: Opracowanie własne NIK. Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego.

05

Stwierdzony stan
– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
 Rzetelna i terminowa weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowań
 Brak systemowego podejścia do wydawania ocen spełniania warunków
do nadawania stopni naukowych przez uprawnione jednostki
 5% jednostek naukowych objętych kontrolą (42 z 774)
 33% jednostkom ograniczono lub cofnięto uprawnienia (14 z 42)
 Nieterminowe powoływanie komisji habilitacyjnych (81%)
 Brak procedury wyboru członków komisji habilitacyjnych (recenzentów)
 Brak bazy recenzentów, mimo ustawowego obowiązku
 Nieprowadzenie wewnętrznych analiz i ewaluacji
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Stwierdzony stan
– Słabe i mocne strony rozwoju kadr naukowych

Źródło: Opracowanie własne NIK.

07 Stwierdzony stan – jednostki naukowe
 Niestaranna realizacja niektórych czynności w postępowaniach
 Prawidłowe pobieranie opłat od kandydatów do stopni naukowych
niebędących pracownikami ani doktorantami danych jednostek
 Zróżnicowane kryteria dla kandydatów do stopnia dr. habilitowanego
 Ryzyko niedoboru młodej kadry naukowej

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji.

08 Stwierdzony stan – ogólne dane statystyczne (2014-2016)
 104.872 naukowców pracuje w publicznych jednostkach naukowych
 35 lat – średni wiek uzyskania stopnia doktora
 45 lat – średni wiek uzyskania stopnia doktora habilitowanego
 70% stopni doktora habilitowanego otrzymali pracownicy jednostek,
które prowadziły postępowanie awansowe
 1% nauczycieli akademickich zajmuje się wyłącznie badaniami

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji.

09 Ocena ogólna (1)
System nadawania stopni naukowych nie pozwala na optymalny rozwój kadr.
W dynamice rozwoju kadry naukowej w latach 2012-2016 zauważono niekorzystną
tendencję. Dane Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu
Badawczego wskazują na stały spadek liczby młodych pracowników naukowych – z 78
tys. w 2012 r. do 73,4 tys. w 2016 r. (o 5,8%). W kontrolowanych uczelniach spadek
ten wyniósł 3%. W ocenie NIK wpływ na to mają przede wszystkim następujące
bariery systemowe:
• niedostateczne mechanizmy motywujące do pracy naukowej,
• zatrudnianie pracowników uczelni głównie w powiązaniu z zadaniami
dydaktycznymi (pensum), a w mniejszym stopniu z pracą naukową,
• nieustalenie minimalnych wymagań dla kandydatów do stopnia doktora
habilitowanego.
Dodatkowo NIK zauważa, że istniejący system nadawania stopni naukowych nie działa
sprawnie z powodu niepełnej realizacji zadań przez Centralną Komisję do Spraw
Stopni i Tytułów, w tym jej niedostatecznego nadzoru nad warunkami nadawania
stopni w jednostkach naukowych. Przejawem tej dysfunkcji jest nieterminowe
powoływanie komisji habilitacyjnych oraz przewlekłość przewodów doktorskich
i postępowań habilitacyjnych, pomimo sprawnej weryfikacji wniosków
rozpoczynających procedurę.

10 Ocena ogólna (2)
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów nie przeprowadzała systemowo
okresowych ocen spełniania warunków do nadawania stopni naukowych przez
uprawnione jednostki (774). W latach 2014-2016 okresowych ocen dokonano
wyłącznie w 5% jednostek posiadających takie uprawnienia. Na potrzebę zwiększenia
aktywności Centralnej Komisji w tym obszarze wskazuje fakt, że aż 14 jednostkom
(33%) spośród 42 ocenionych jednostek ograniczono lub cofnięto uprawnienia
do nadawania stopni naukowych.
Ponadto, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów jako organ czuwający nad
prawidłowością procesów nadawania stopni i tytułu naukowego oraz oceniający
osiągnięcia naukowców nie zapewniła dostatecznej przejrzystości w tym obszarze,
ponieważ nie ustaliła procedury wyboru członków komisji habilitacyjnych. Co więcej,
Centralna Komisja, mimo ustawowego obowiązku, nie prowadzi wykazu osób,
spośród których wybierani byliby recenzenci.
Kontrolowane uczelnie i instytuty nie w pełni prawidłowo przeprowadzały
postępowania o nadanie stopni naukowych. Stwierdzono przypadki nieprawidłowego
składu komisji egzaminujących kandydatów do stopnia doktora oraz nieterminowości
przygotowania recenzji. Najwyższa Izba Kontroli ocenia natomiast pozytywnie
wykorzystanie środków publicznych w tym zakresie.

11 Wnioski – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 dokonanie pogłębionej analizy procedur dotyczących nadawania
stopni naukowych w celu zapewnienia jakości przejrzystości
i terminowości procedur stosowanych w tym zakresie przez
uprawnione instytucje
 rozważenie określenia minimalnych kryteriów oceny dorobku
naukowego osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego, poprzez dodanie progowych wskaźników
ilościowych i jakościowych
 zapewnienie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów warunków
organizacyjnych i finansowych do realizacji zadań ustawowych, w tym
w zakresie prowadzenia baz danych wskazanych w ustawie o stopniach
naukowych i tytule naukowym

12 Wnioski – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
 ustalenie i wdrożenie pisemnych procedur wyboru członków komisji
habilitacyjnych uwzględniających dane o ich kwalifikacjach,
kompetencjach i aktualnych osiągnięciach naukowych i artystycznych
 opracowanie i wdrożenie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni
i Tytułów zasad i procedur w zakresie wydawania okresowych ocen
spełniania warunków do nadawania stopni naukowych

13

Działania po kontroli – deklaracje Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów
 zapewnienie systemowego podejścia w zakresie przeprowadzania
okresowych ocen jednostek uprawnionych do nadawania stopni
naukowych
 wprowadzenie
habilitacyjnych

procedur

i

zasad

wyboru

członków

komisji

 opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski aktualnego
wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych
 utworzenie modułu umożliwiającego wybór członków komisji
habilitacyjnych, w tym recenzentów w oparciu o aktualne informacje
o ich osiągnięciach naukowych
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