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Przepisy przejściowe – przewody doktorskie

• Art. 179. 1. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i 
postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone 
przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są 
przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli 
nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu 
profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł 
nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.

• 2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 
do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania 
habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się 
na podstawie przepisów dotychczasowych. 
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• 2) w uczelni stopień nadaje:

• a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej, 

• b) od dnia 1 października 2019 r. – organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 
pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1;

• 3) w uczelni czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu 
profesora prowadzi: 

• a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej, 

• b) od dnia 1 października 2019 r. – senat. 

• 4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, 
niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo 
zamyka się.
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• 7. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 
akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach 
określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, postępowanie w sprawie nadania 
stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub 
promotorów.

• 8. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 
akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach 
określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie 
znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach 
dotychczasowych.

• 9. Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 
2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w 
ustawie, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 182 ust. 4 
tej ustawy.

• 10. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 
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• Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem 
akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

• 2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa 
w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w 
uczelniach sprawują: 

• 1) do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych 
uczelni; 

• 2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. –
podmioty wskazane w statutach uczelni. 



Ustawa 2.0

• Art. 182. 1. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora 
habilitowanego lub tytułu profesora, wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w 
tej sprawie.

• 2. Opłatę wnosi się na rzecz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu 
międzynarodowego albo RDN. 

• 3. Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w 
szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego 
i recenzentów. 

• 4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie 
międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła 
kształcenie w szkole doktorskiej.

• 5. W uzasadnionych przypadkach rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu 
badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego może zwolnić z opłaty w całości 
lub w części. 

• 6. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty 
postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub 
instytut międzynarodowy.
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• Art. 185. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie 
posiada uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut 
międzynarodowy w dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową 
A+, A albo B+, zwane dalej „podmiotem doktoryzującym”. 

• 4. W przypadku utraty uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 
danej dyscyplinie albo dziedzinie, podmiot doktoryzujący zapewnia 
możliwość kontynuowania postępowań w innym podmiocie 
posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia doktora w tej 
dyscyplinie albo dziedzinie. W przypadku braku możliwości 
zapewnienia kontynuowania postępowań w innym podmiocie, RDN 
wyznacza ten podmiot. 
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• Art. 186. 1. Stopień doktora nadaje się osobie, która: 

• 1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny ……

• 2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 

• 3) posiada w dorobku co najmniej:

• 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.
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• Art. 187. 1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata 
w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia 
pracy naukowej lub artystycznej. 

• 2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu 
naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych 
badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne 
dokonanie artystyczne. 

• 3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia 
naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów 
naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub 
artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej. 

• 4. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do 
rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w 
języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, 
dołącza się opis w językach polskim i angielskim. 
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• Art. 189. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna 
się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 
ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską 
wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów. 

• Art. 190. 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy 
doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo 
przez promotora i promotora pomocniczego. 
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• 2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 
3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu 
doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, 
instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu 
Sieci Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o 
stopień doktora. 

• 3. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 
miesięcy od dnia jej doręczenia. 

• 4. Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca stopień 
doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem 
pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora. 
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• 6. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat: 

• 1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy 
doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, 
lub 

• 2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co 
najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały 
pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1. 



Ustawa 2.0

• Art. 191. 1. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona 
osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 
recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 186 
ust. 1 pkt 5.

• 2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje 
zażalenie do RDN.

• Art. 192. 1. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 
doktora może dokonywać komisja powołana przez organ, o którym 
mowa w art. 178 ust. 1. 
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• 2. Senat albo rada naukowa określi sposób postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora, w szczególności: 

• 1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora 
pomocniczego; 

• 2) zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia 
doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty; 

• 3) tryb złożenia rozprawy doktorskiej; 

• 4) tryb powoływania oraz zakres czynności komisji, o której mowa w ust. 1; 

• 5) sposób wyznaczania recenzentów; 

• 6) sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w 
przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie 
eksternistycznym; 

• 7) sposób weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 
3 lit. a i b, w przypadku publikacji wieloautorskich. 

• 3. Senat albo rada naukowa może określić wymagania, o których mowa w art. 186 
ust. 1 pkt 5, lub dodatkowe warunki dopuszczenia do obrony. 
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• Art. 193. 1. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie 
do RDN.

• 2. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

• 3. Organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1, przekazuje odwołanie RDN wraz ze 
swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

• 4. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, RDN 
utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją i przekazuje sprawę do 
ponownego rozpatrzenia organowi, o którym mowa w art. 178 ust. 1, tego 
samego albo innego podmiotu doktoryzującego.

• 5. W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania 
decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być 
podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora.
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• Art. 195. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o stopień doktora 
przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych 
elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, podmiot 
doktoryzujący stwierdza nieważność decyzji o nadaniu stopnia. 

• Art. 197. Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie: 

• 1) kształcenia doktorantów; 

• 2) eksternistycznym. 


