UZASADNIENIE

Przepis art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572) daje uczelniom, spełniającym wymagania określone w tym
przepisie, możliwość używania w swojej nazwie wyrazu „uniwersytet” uzupełnionego
przymiotnikiem lub przymiotnikami określającymi profil uczelni. Stosownie do
powołanego przepisu nadanie nazwy „uniwersytet”, uzupełnionej przymiotnikiem,
uzależnione jest od posiadania przez uczelnię sześciu uprawnień do nadawania stopnia
naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych
profilem uczelni.
Uczelnia, o której mowa w projektowanej ustawie, spełnia kryteria związane
z liczbą posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, tj. posiada
uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych doktora:
1) doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn;
2) doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki;
3) doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki;
4) doktor nauk technicznych w zakresie transportu;
5) doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii;
6) doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych.
Użyte w proponowanej nazwie przymiotniki, określające profil uczelni, odpowiadają
misji i strategii rozwoju uczelni, ponieważ Politechnika Radomska im. Kazimierza
Pułaskiego prowadzi kształcenie na wielu różnych kierunkach studiów, m.in. na
kierunkach

technicznych,

humanistycznych,

ekonomicznych,

matematycznych,

chemicznych czy artystycznych. W strukturze uczelni funkcjonuje m.in. Wydział
Sztuki, którego początki sięgają 1995 r., posiadający uprawnienia do prowadzenia
studiów na kierunkach: malarstwo, grafika, architektura wnętrz, edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych. Natomiast w 2009 r. w uczelni utworzony został Instytut
Filologiczno-Pedagogiczny, w którym prowadzone jest kształcenie na kierunkach
studiów: filologia polska oraz filologia – o specjalnościach: filologia angielska
i filologia germańska. W swojej szerokiej ofercie dydaktycznej Politechnika kształci
również na kierunku pedagogika – o specjalnościach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna, profilaktyka

społeczna i resocjalizacja oraz doradztwo zawodowe i wspomaganie rodziny. Zgodnie
z planami restrukturyzacyjnymi Politechniki Radomskiej Instytut Filologiczno-Pedagogiczny ma ulec przekształceniu w Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, w skład
którego wchodzić będą: Katedra Filologii Polskiej, Katedra Neofilologii oraz Katedra
Pedagogiki i Psychologii.
Nowa nazwa „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu” w precyzyjny sposób odzwierciedli zakres działalności naukowodydaktycznej uczelni.
Zmiana nazwy uczelni została poparta wolą jej Senatu, wyrażoną w uchwale
nr 000-4/1/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. Przewodniczący Uczelnianej Rady
Samorządu Studentów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego oraz
Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Radomskiej w pełni
poparli zmianę nazwy uczelni na „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”.

Opinia o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej
Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej (pismo Ministra Spraw
Zagranicznych z dnia 26 kwietnia 2012 r. nr DPUE-920-997-11/12/kma/3
SM-805).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa
Projektowana ustawa dotyczy Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego,
która zgłosiła wniosek o zmianę jej nazwy, a także studentów, doktorantów
i pracowników tej uczelni.
2. Konsultacje społeczne
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza
Pułaskiego

został

przekazany

do

zaopiniowania

następującym

partnerom

społecznym:
1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,
2) NSZZ „Solidarność”,
3) Forum Związków Zawodowych,
4) Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,
5) Konfederacji Pracodawców Polskich,
6) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych,
7) Związkowi Rzemiosła Polskiego,
8) Business Centre Club,
9) KSN NSZZ „Solidarność”.
Partnerzy społeczni nie zgłosili uwag do projektu ustawy.
Projekt ustawy został również przedstawiony do zaopiniowania następującym
podmiotom środowiskowym:
1) Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego,
2) Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
3) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
4) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
5) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
6) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
7) Polskiej Akademii Nauk,

3

8) Parlamentowi Studentów RP,
9) Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
10) Radzie Młodych Naukowców,
11) Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów,
12) Zrzeszeniu Studentów Polskich.
Wyżej wymienione podmioty nie zgłosiły uwag do projektu ustawy.
Przedłożony projekt ustawy został przyjęty „do akceptującej wiadomości” przez
Państwową Komisję Akredytacyjną (uchwała z dnia 7 lipca 2011 r. nr 539/2011).
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego nie zgłosiła uwag do przedłożonego projektu
ustawy (uchwała z dnia 7 lipca 2011 r. nr 225/2011).
Projekt ustawy został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stosownie do przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). W trybie tej ustawy nie zgłoszono
uwag.
Projekt ustawy został także udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji, stosownie do przepisów uchwały nr 49 Rady
Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P.
Nr 13, poz. 221, z późn. zm.).
3. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana ustawa nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla
budżetu państwa ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Szacunkowe
koszty związane ze zmianą nazwy uczelni (tj. koszty wymiany pieczęci, druków,
tablic, sztandaru itp.) wyniosą 104 000 zł.
Zgodnie z oświadczeniem Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza
Pułaskiego wszystkie koszty związane ze zmianą nazwy uczelni zostaną
sfinansowane ze środków pozostających w dyspozycji uczelni.
4. Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy
Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy.
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5. Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście

w

życie

ustawy

nie

wpłynie

na

konkurencyjność

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie ustawy nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.

06/10rch
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gospodarki

