
Warszawa, dnia 5 maja 2010 r.

Opinia

do ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

(druk nr 864)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest zmiana nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na mocy

ustawy uczelnia otrzyma nazwę Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie

wyższym,  zmiana nazwy publicznej uczelni akademickiej następuje w drodze ustawy.

Ponadto, ustawowym warunkiem zmiany nazwy uczelni publicznej jest zasięgnięcie w tej

sprawie opinii senatu uczelni, której taka zmiana dotyczy (art. 18 ust. 3).

Przepis art. 3 ust. 3 ww. ustawy formułuje warunek, jaki musi spełniać uczelnia, aby

mogła posługiwać się w swojej nazwie wyrazem "uniwersytet" uzupełnionym

przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni. Zgodnie z tym

przepisem, jednostki organizacyjne uczelni muszą posiadać co najmniej sześć uprawnień do

nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych

profilem uczelni.

W przypadku analizowanej ustawy należy pamiętać, iż ustawa – Prawo o

szkolnictwie wyższym przesądza o tym, że "nauka i badania naukowe" oraz "stopień

naukowy doktora" oznaczają odpowiednio "sztukę i twórczość artystyczną" oraz "stopień

doktora sztuki".

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, Akademia Sztuk Pięknych

w Poznaniu, spełnia wyżej wskazane wymaganie formalne (tj. posiada dostateczną ilość

uprawnień do nadawania stopnia doktora, w tym w zakresie nauk/sztuk objętych profilem

uczelni) i w związku z tym, można ją nazwać uniwersytetem wraz z przymiotnikiem
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określającym jej profil. Spełniony został również wymóg określony w art. 18 ust. 3 ustawy –

Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. zmiana nazwy uczelni została poparta uchwałą senatu tej

uczelni.

Projekt ustawy był przedmiotem konsultacji społecznych. Zasięgnięto opinii m.in.:

Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Partnerzy społeczni nie zgłosili uwag.

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 65. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. Projekt ustawy

został wniesiony do Sejmu przez Radę Ministrów. Treść uchwalonej ustawy jest tożsama

z przedłożeniem rządowym.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Jakub Zabielski

Główny legislator


