
Kształcenie doktorantów 

Od roku akademickiego 2019/2020 doktoranci kształcić się będą w szkołach doktorskich 

(możliwy jest także tryb eksternistyczny uzyskania stopnia doktora): zasady rekrutacji do 

szkół oraz program kształcenia mają zostać podane do dnia 31.05.2019 r.  

Doktorantem można być tylko w jednej szkole doktorskiej. 

Co z doktorantami, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020? 

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 

kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach, przy czym: 

- najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r. można otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. 

Tak otwarty przewód należy zakończyć najpóźniej do 31 grudnia 2021 r., aby nie został on 

umorzony albo zamknięty z mocy prawa. Tak więc, ostatnia nasza RW, na której będzie 

można otworzyć przewód doktorski na starych zasadach odbędzie się 26.04.2019 r. 

Od dnia 1.05.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. Ustawa 2.0 zawiesza wszczynanie postępowań w 

sprawie nadania stopnia doktora. 

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach, postępowanie w 

sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora 

lub promotorów. 

Studia doktoranckie na starych zasadach należy zakończyć najdalej do 31.12.2023 r. 

Tylko do dnia 30.09.2019 r. stopień doktora nadaje nasza Rada Wydziału, po tej dacie 

będzie robił to Senat lub powołana przez niego komisja (proponowane są komisje 

dziedzinowe ds. stopni naukowych).  

Ostatnie posiedzenie na którym Rada Wydziału BiOŚ może nadać stopień doktora odbędzie 

się 20.09.2019 r. (będzie to ostanie posiedzenie naszej RW). 

Podsumowując: 

- rozpoczęcie studiów doktoranckich (na starych zasadach): przed rokiem akademickim 

2019/2020  

- otworzenie przewodu doktorskiego (na starych zasadach): najdalej do 30 kwietnia 2019 r.  

- zakończenie przewodu doktorskiego (na starych zasadach): najdalej do 31 grudnia 2021 r.  

- zakończenie studiów doktoranckich (na starych zasadach): najdalej do 31 grudnia 2023 r.  

- rozpoczęcie kształcenia w szkole doktorskiej (na nowych zasadach): od 1 października 2019 

r.  

  



Nadawanie stopnia doktora 

 

Ustawa 2.0 wprowadza tu pewne zmiany. Art. 186 mówi: 

Stopień doktora nadaje się osobie, która:  

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa 

w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w 

którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;  

 

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie 

znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, 

poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;  

 

3) posiada w dorobku co najmniej
1
:  

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub  

b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej 

formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 

lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub  

c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;  

 

4) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;  

5) spełniła inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący.  

 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora 

można nadać osobie niespełniającej wymagań określonych w ust. 1 pkt 1, będącej absolwentem studiów 

pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.  

 

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, po nadaniu stopnia doktora uzyskuje równocześnie wykształcenie wyższe, o 

którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2. 

Podobnie jak teraz rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia lub 

zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, a także 

samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej. 

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się po spełnieniu w/w wymagań z 

Art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z 

pozytywną opinią promotora (lub promotorów). 

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów (co 

najmniej dwie recenzje muszą być pozytywne).  

                                                           
1
 W postępowaniach wszczętych do dnia 31.12.2020 zalicza się dorobek naukowy, który aktualnie wskazujemy 

w postępowaniach awansowych czyli np. prace z list MNiSW, szczegóły w Art. 179 ustawy wprowadzającej 
ustawę 2.0 



Stopień doktora habilitowanego: 

Na dotychczasowych zasadach postępowanie wszczyna się do dnia 30.04.2019, a nasza RW 

będzie mogła nadać stopnień do dnia 30.09.2019. Później kompetencje te przejmie Senat lub 

powołana przez niego komisja (proponowane są komisje dziedzinowe ds. stopni naukowych). 

 

Od dnia 1.05.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. Ustawa 2.0 zawiesza wszczynanie postępowań w 

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

 

Proszę zwrócić uwagę na istotną zmianę w wymaganiach niezbędnych do uzyskania stopnia 

doktora habilitowanego: 

Art.. 219 Ustawy 2.0 mówi: 

1. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:  

1) posiada stopień doktora; 

 

2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej 

dyscypliny, w tym co najmniej
2
:  

a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej 

formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 

lit. a, lub  

b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w 

recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w 

ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 

ust. 2 pkt 2 lit. b, lub  

c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;  

 

3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, 

instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.  

 

2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie 

wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora 

habilitowanego.  

3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych. 

Od dnia 1.10.2019 r. postępowanie o nadanie stopnia wszczyna się na wniosek złożony do 

podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.  

Komisje habilitacyjne będą liczyły 7 osób, wybieranych na podobnych zasadach jak przed 

wejściem nowej ustawy, z tym że będzie 4 recenzentów (przy 2 recenzjach negatywnych 

opinia Komisji nie może być pozytywna).  

                                                           
2
 W postępowaniach wszczętych do dnia 31.12.2020 zalicza się dorobek naukowy, który aktualnie wskazujemy 

w postępowaniach awansowych czyli np. prace z list MNiSW, szczegóły w Art. 179 ustawy wprowadzającej 
ustawę 2.0 



Tytuł profesora 

 

Do dnia 30.04.2019 r. postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie 

przepisów dotychczasowych. W przypadku wszczęcia postępowania po 1.10.2018 r. tytuł 

zostanie nadany w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie nowej ustawy. 

 

Od dnia 1.05.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. Ustawa 2.0 zawiesza wszczynanie postępowań w 

sprawie nadania tytułu profesora. 

 

Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek zawierający 

uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań, o których mowa w art. 227 Ustawy 2.0 

(patrz poniżej), składany do Rady Doskonałości Naukowej. Wydział nie bierze udziału w 

postępowaniu o nadanie tytułu; w toczących się postepowaniach Wydział wykonuje 

odpowiednie czynności do dnia 30.09.2019 r., a później jego kompetencje przejmuje Senat. 

 

RDN powołuje 5 recenzentów. 

 

Art. 227 Ustawy 2.0 

1. Tytuł profesora może być nadany osobie, która: 

  

1) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:  

a) wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,  

b) uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów 

krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub 

prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym 

zagranicznych,  

 

2) posiada stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz wybitne osiągnięcia artystyczne  

– a także spełnia wymaganie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5.  

 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych albo artystycznych, 

tytuł profesora może być nadany osobie posiadającej stopień doktora. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

 

3. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może stanowić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, 

konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne 

 

 


