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Ustawa 2.0
• ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce – dalej PSWN (Dz. U. z 2018 r. poz.
1668)
• ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dalej
PrzepWpr (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)
• większość przepisów weszła w życie
1 października 2018 r.
• zasadnicze
znaczenie
mają
jednak
przejściowe

z

dniem

regulacje

Przepisy przejściowe
Art. 279 ust. 1 i 2 PrzepWpr:
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 których 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 (zgodnie
ze Statutem UJ będą to rady wydziałów; zmiany w
programach)

Pomoc materialna
Art. 241 ust. 1 PrzepWpr: Z dniem 1 stycznia 2019 r.
fundusze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o
których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169
pkt 3, stają się funduszami stypendialnymi, o których mowa
w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 270 ust. 2 PrzepWpr: W roku akademickim
2018/2019 doktoranci ubiegają się o pomoc materialną,
zakwaterowanie
i
wyżywienie,
o
których
mowa
w art. 199 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach
dotychczasowych.

Pomoc materialna
Art. 275 ust. 2 PrzepWpr: Zasady przyznawania
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów,
określone w art. 199 ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w
art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie
ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do
dnia 30 września 2019 r.

Pomoc materialna
Art. 281 ust. 1 i 2 PrzepWpr:
1. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie
przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać
świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4
ustawy, o której mowa w art. 1, zakwaterowanie i
wyżywienie, o których mowa w art. 104 tej ustawy.
2. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023
r. regulaminy świadczeń dla studentów, o których mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się
odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1.

Świadczenia pomocy materialnej
oraz stypendia zewnętrzne

Art. 86 ust. 1 PSWN: Student może ubiegać się o:
• stypendium socjalne;
• stypendium dla osób niepełnosprawnych;
• zapomogę;
• stypendium rektora;
• stypendium finansowane przez jednostkę samorządu
terytorialnego;
• stypendium za wyniki w nauce finansowane przez osobę
fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani
samorządową osobą prawną.

Stypendium doktoranckie
Art. 285 ust. 1 i 2 PrzepWpr:
1. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych
przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać
stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy
uchylanej w art. 169 pkt 3, w wysokości nie mniejszej niż 60%
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, o którym
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 tej
ustawy.
2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego
pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor, a w
instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie
badawczym oraz międzynarodowym instytucie naukowym - dyrektor
tego instytutu.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego
Art. 286 ust. 1 i 2 PrzepWpr:
1.Doktoranci,
którzy
rozpoczęli
stacjonarne
studia
doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą
otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o
którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169
pkt 3, na zasadach dotychczasowych.
2. Do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy, o których mowa w
art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte
przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1,
zachowują moc.

Nadawanie stopnia doktora
w świetle tzw. ustawy 2.0

Dotychczasowe uprawnienia
Art. 174 ust. 1 i 2 PrzepWpr:
1. Jednostki organizacyjne w rozumieniu ustawy uchylanej w art.
169 pkt 2, będące jednocześnie jednostką naukową
w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, które w dniu
wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadają
kategorię naukową C lub nie posiadają kategorii naukowej, tracą
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego,
przyznane na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2.
2. Uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do
nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego,
przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stają
się uprawnieniami uczelni do nadawania stopnia doktora lub
doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy, o której mowa
w art. 1.

Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin
• z dniem 1 października 2018 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz
dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1818)

Przypisanie uprawnień
do nowych dyscyplin
Art. 177 ust. 1 PrzepWpr:
W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, instytuty
badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum
Medyczne Kształcenia Podyplomowego składają do
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oświadczenia
w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do
nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do
odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o
której mowa w art. 1. Uprawnienie może być
przyporządkowane tylko do jednej dyscypliny.

Przypisanie uprawnień
do nowych dyscyplin
Art. 177 ust. 3 PrzepWpr: W terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydaje komunikat o:
1) przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub
doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z
dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5
ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;
2) uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie których w okresie do
dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia
decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej
ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265
ust. 1 tej ustawy, stała się ostateczna, mogą być nadawane stopnie
doktora lub doktora habilitowanego.

Okres przejściowy
Art. 179 ust. 1 PrzepWpr:
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
(przed 1 października 2018 r.), 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
(nowy
wykaz
dziedzin
i dyscyplin).
Na UJ zastosowanie znajduje w tym zakresie komunikat nr 18
Rektora UJ z 7 października 2019 r. ws. Zasad dotyczących
doktorskich,
postępowań
habilitacyjnych
i
przewodów
postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i
niezakończonych przed 1 październiks 2019 r.

Okres przejściowy
Art. 179 ust. 2 PrzepWpr: W okresie od dnia wejścia w
życie
ustawy,
o
której
mowa
w
art.
1
(od 1 października 2018 r.), do dnia 30 kwietnia 2019 r.
przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i
postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się
na podstawie przepisów dotychczasowych.

Okres przejściowy
Art. 179 ust. 3 PrzepWpr: W przewodach doktorskich,
postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu
profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o
której mowa w art. 1 (od 1 października 2018 r.), do dnia 30 kwietnia
2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów
dotychczasowych, z tym że:
1) jeżeli nadanie stopnia lub tytułu następuje po dniu 30 kwietnia
2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 1;
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 (senat lub inny organ
uczelni – rada dyscypliny);

UWAGA!!!!
Art. 179 ust. 4 i 5 PrzepWpr:
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.
5. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września
2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania
stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu
profesora.

Przepisy przejściowe - podsumowanie
- Do 30 kwietnia 2019 r. wszczęcie przewodów na
podstawie obecnych przepisów
- Po 30 kwietnia 2019 r. stopnie nadawane w nowych
dziedzinach i dyscyplinach
- W okresie od 1 maja do 30 września 2019 r. nie
wszczyna się nowych postępowań
- Do
30
września
2019
r.
stopnie
nadają
dotychczasowe organy
- Do 31 grudnia 2021 r. umarza się lub zamyka
niezakończone postępowania i przewody

Nadanie stopnia doktora w nowym trybie
Art. 189 ust. 1 PSWN:
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.

Okres przejściowy
Art. 179 ust. 7 i 8 PrzepWpr:
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 (nowa ustawa), 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.

Uchwała Senatu

Art. 192 ust. 2 i 3 PSWN:
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.
Na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 PSWN wydano uchwałę nr 87/IX/2019 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie:
postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim
(Procedura postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie
Jagiellońskim)

Uprawnienia do nadawania
stopnia doktora

§ 1 Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie
Jagiellońskim
1. Uprawnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego do nadawania stopnia
naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w
danej dyscyplinie realizowane są przez rady dyscyplin.
2. Senat UJ realizuje uprawnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego do
nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki oraz w razie
zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 63 ust.1 pkt 2) Statutu UJ.
3. Przepisy dotyczące rady dyscypliny stosuje się odpowiednio do
postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego przez Senat UJ.
4. Rada dyscypliny podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,
w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
5. Uchwały podjęte przez radę dyscypliny podpisuje przewodniczący rady
dyscypliny, a podjęte przez senat - rektor.

Obowiązek złożenie wniosku o wyznaczenie promotora
lub promotorów (wszczęcie postępowania
ws. nadania stopnia doktora)
przez uczestnika studiów doktoranckich
• § 20 pkt 8 uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie:
Regulaminu studiów doktoranckich z późn. zm. – dalej
Regulamin studiów doktoranckich
• Obowiązkiem doktoranta jest złożenie wniosku
o wyznaczenie promotora lub promotorów nie później niż
do końca 7 semestru studiów, zaś w przypadku studiów
doktoranckich trwających 3 lata – nie później niż do końca
5 semestru studiów

Warunki złożenia wniosku o wyznaczenie
promotora lub promotorów
§ 20a Regulaminu studiów doktoranckich
1. Warunkiem złożenia wniosku, o którym mowa w § 20 pkt 8 jest posiadanie w dorobku:
a) 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie, o którym mowa w
art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów)
lub
b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie
było ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi
nauce (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe), albo rozdziału w takiej monografii, lub
c) dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu.
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wrazz-przypisana-liczba-punktow.html
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw
publikujących recenzowane monografie naukowe
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf
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2. Do 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w ust. 1 zalicza się także:
1) artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w
wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów), przed dniem
ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu
czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z
liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie
wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom
naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;
2) monografie naukowe wydane przez:
a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących
recenzowane monografie naukowe), przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia
2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z
przypisaną liczbą punktów
http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopismnaukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-napodstawie-wykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html
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Elementy wniosku o wyznaczenie
promotora lub promotorów
§ 20a ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
a) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem
dziedziny nauki i dyscypliny naukowej a w przypadku braku możliwości
wskazania jednej dyscypliny, w której ma być nadany stopień doktora
wskazanie dziedziny nauki;
b) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora albo promotorów
oraz promotora pomocniczego jeżeli jego udział w postępowaniu jest
wskazany;
c) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku
artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze
względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz
informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
d) informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w
sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli doktorant ubiegał się uprzednio o
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nadanie stopnia doktora.

Do kogo należy złożyć wniosek?
§ 26 ust. 1 i 2 uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ
z dnia 25 września 2019 roku ws. postępowań o
nadanie stopni naukowych na UJ
1. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed
rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia
doktora na zasadach określonych w ustawie (PSWN),
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna
złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów do
właściwej rady dyscypliny.
2. Promotorem może być dotychczasowy opiekun naukowy
kandydata.

Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji
doktorskiej/ egzamin doktorski z języka obcego
nowożytnego
§ 26 ust. 1 i 2 uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ
z dnia 25 września 2019 roku ws. postępowań o
nadanie stopni naukowych na UJ
3. Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora
kandydat składa wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (rada
dyscypliny w celu weryfikacji efektów uczenia się kandydata dla
kwalifikacji na poziomie 8 PRK ustala egzamin z dyscypliny
odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej) i komisji doktorskiej. Do
wniosku kandydat dołącza dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt
1) do 6) oraz 8) do 9). Efekty uczenia się w zakresie znajomości
nowożytnego języka obcego osób, o których mowa w ust. 1, są
potwierdzane na zasadach dotychczasowych. Egzamin doktorski z
obcego języka nowożytnego jest przeprowadzany w przypadku, gdy
osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu
potwierdzającego znajomość języka obcego.
4. Do postepowania stosuje się postanowienia § 6 do § 11.

Elementy wniosku o powołanie komisji
egzaminacyjnej i komisji doktorskiej
§ 4 ust. 2 Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na
Uniwersytecie Jagiellońskim
Do wniosku o przeprowadzenie postępowania kandydat dołącza:
1) kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań o
których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 (tytuł zawodowy magistra,
magistra inżyniera lub równorzędny);
2) rozprawę doktorską przygotowaną przez kandydata w wersji
papierowej (6 egzemplarzy) i na elektronicznym nośniku danych;
3) pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat
rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego);
4) streszczenie rozprawy w języku angielskim nie dłuższe niż 10
stron, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym
również streszczenie w języku polskim nie dłuższe niż 10 stron;
5) oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której
ubiega się o stopień doktora;
6) zaakceptowany przez promotora raport, potwierdzający
sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego
Systemu Antyplagiatowego wraz z oceną promotora, czy rozprawa
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doktorska stanowi pracę oryginalną;

8) informację o publikacjach kandydata, spełniających wymagania
określone w § 3 ust. 1 pkt 3, względnie także innych publikacjach
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3
(oświadczenie o indywidualnym wkładzie kandydata);
9) oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem
innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się
postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie. Jeżeli
kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia w tej samej
dyscyplinie, należy dołączyć dokument potwierdzający
zakończenie tego postępowania

Opłaty
§ 26 ust. 5 uchwały nr 87/IX/2019 Senatu
UJ z dnia 25 września 2019 roku ws.
postępowań o nadanie stopni naukowych
na UJ
5. Od osób, o których mowa w ust. 1 (osoby, które
rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem
akademickim 2019/2020), nie pobiera się opłaty za
przeprowadzenie postępowania.

Promotorzy i recenzenci
§ 6 ust. 1 Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na
Uniwersytecie Jagiellońskim
1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest
sprawowana przez promotora lub promotorów, w liczbie nie większej
niż dwóch, albo przez promotora i promotora pomocniczego.
§ 7 ust. 1 Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na
Uniwersytecie Jagiellońskim
1. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się
trzech recenzentów.
2. Przewodniczący rady dyscypliny lub członkowie rady dyscypliny
przeprowadzającej postępowanie przedstawiają kandydatów na
recenzentów spośród osób niebędących pracownikami Uniwersytetu
ani jednostki, której pracownikiem jest kandydat.

Recenzenci
3. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora, reprezentująca dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu
rozprawy doktorskiej.
4. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 3, która
jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada dyscypliny
uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych,
których dotyczy rozprawa doktorska.
5. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione
wątpliwości co do jej bezstronności, w szczególności która ma wspólne prace
badawcze, wspólny dorobek publikacyjny z kandydatem.
6. W razie uzyskania bezwzględnej większości głosów przez więcej niż trzech
kandydatów na recenzentów wybrane zostaną te osoby, które otrzymały największą
liczbę głosów popierających.
7. Recenzent sporządza recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej
otrzymania.
8. Umowę z recenzentem zawiera w imieniu Uniwersytetu dziekan wydziału, który
prowadzi obsługę administracyjną rady dyscypliny, prowadzącej dane postępowanie w
sprawie nadania stopnia.
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Udostępnienie rozprawy wraz ze
streszczeniem oraz recenzjami w BIP
§ 8 Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na
Uniwersytecie Jagiellońskim

1. Przewodniczący rady dyscypliny, nie później niż 30 dni przed
wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP
rozprawę doktorską, jeśli jest pracą pisemną wraz z jej streszczeniem
oraz recenzjami.
2. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty
tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z
wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.
3. Dokumenty, o których mowa w ustępie 1, zamieszcza się także w
systemie POL-on niezwłocznie po ich udostępnieniu w BIP.
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Komisja doktorska/ czynności w
postępowaniu

§ 9 Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

1. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wykonuje komisja doktorska,
wyznaczona przez radę dyscypliny.
2. Komisja doktorska uprawniona jest do:
1) podejmowania uchwały w przedmiocie dopuszczenia rozprawy doktorskiej do publicznej obrony,
2) przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
3) podejmowania uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
3. Przewodniczący rady dyscypliny proponuje skład komisji doktorskiej.
4. W skład komisji doktorskiej wchodzą:
1) przewodniczący,
2) zastępca przewodniczącego,
3) trzej recenzenci,
4) co najmniej czterech członków, w tym promotor lub promotorzy.
5. W skład komisji doktorskiej, z zastrzeżeniem art. 190 ust. 5 ustawy, mogą być powołane wyłącznie
osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujące dyscyplinę lub
dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy doktorskiej.
6. Przewodniczący rady dyscypliny wyznacza sekretarza komisji doktorskiej, który protokołuje
przebieg publicznej obrony.
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Komisja doktorska/ recenzje/ zażalenie do
Rady Doskonałości Naukowej

§ 10 Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim
1. Przewodniczący rady dyscypliny niezwłocznie przekazuje otrzymane recenzje przewodniczącemu komisji
doktorskiej.
2. W przypadku gdy otrzymana recenzja:
1) nie zawiera konkluzji o spełnianiu bądź niespełnieniu warunków ustawowych,
2) zawiera wniosek recenzenta o poprawę rozprawy, ale bez wskazania sposobu jej poprawy,
3) zawiera inne uchybienia formalne,
przewodniczący rady dyscypliny może zwrócić się do recenzenta o uzupełnienie recenzji.
3. W przypadku gdy wszystkie trzy recenzje są pozytywne, komisja doktorska nie zbiera się, a przewodniczący
rady dyscypliny dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
4. Po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący komisji doktorskiej zwołuje niezwłocznie posiedzenie w
celu podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Komisja doktorska
na posiedzeniu niejawnym podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania, na mocy której:
1) dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej albo
2) wnioskuje do rady dyscypliny o niedopuszczenie do publicznej obrony albo,
3) zwraca kandydatowi rozprawę doktorską w celu dokonania jej poprawy w określonym przez komisję
terminie.
5. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch negatywnych recenzji rozprawy doktorskiej rada dyscypliny
wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony.
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6. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej kandydatowi przysługuje
zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia rady dyscypliny.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
§ 11 Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie
Jagiellońskim
1. W przypadku dopuszczenia kandydata do publicznej obrony rozprawy
doktorskiej (publiczna obrona), przewodniczący komisji wyznacza jej termin.
2. O dacie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej przewodniczący
rady dyscypliny zawiadamia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej
Uniwersytetu.
3. Publiczna obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji, które
prowadzi przewodniczący komisji lub jego zastępca.
4. Publiczna obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
5. Komisja doktorska może przeprowadzić publiczną obronę przy obecności
co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego albo zastępcy
przewodniczącego komisji doktorskiej i dwóch recenzentów.
6. Po przedstawieniu przez kandydata autoreferatu przewodniczący komisji
doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję.
W dyskusji mogą brać udział wszyscy obecni na posiedzeniu. O udzieleniu
głosu decyduje prowadzący posiedzenie.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej/ uchwała w
przedmiocie przyjęcia publicznej obrony/ wniosek o
wyróżnienie rozprawy

7. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji streszcza recenzję i
przedstawia jej wniosek; na żądanie któregokolwiek z członków komisji lub
kandydata recenzja jest odczytywana w całości.
8. Po zakończeniu publicznej obrony komisja na posiedzeniu niejawnym podejmuje
uchwałę zawierającą wniosek w przedmiocie przyjęcia publicznej obrony rozprawy
doktorskiej oraz przygotowania projektu uchwały dla rady dyscypliny o nadaniu lub
odmowie nadania stopnia doktora. Uchwała komisji podejmowana jest bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
w głosowaniu tajnym.
9. Uchwała rady dyscypliny o odmowie przyjęcia rozprawy doktorskiej zawiera
uzasadnienie ze wskazaniem podstaw faktycznych i prawnych, na podstawie których
wydano decyzję o odmowie.
10. W przypadku, gdy co najmniej dwóch recenzentów zgłosi w recenzji wniosek o
wyróżnienie rozprawy doktorskiej, przewodniczący poddaje ten wniosek pod
głosowanie. Głosowanie jest tajne. Komisja doktorska przedstawia radzie dyscypliny
wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, jeśli uzyskał on bezwzględną większość
głosów.

Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania
stopnia/ odwołanie do Rady doskonałości
naukowej
11. Rada dyscypliny, po otrzymaniu od przewodniczącego komisji
doktorskiej projektu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
doktora, na najbliższym posiedzeniu, zwołanym nie później niż w terminie
2 miesięcy, podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania
stopnia doktora. Uchwała w sprawie nadania lub odmowy nadania
stopnia doktora powinna spełniać wymagania decyzji administracyjnej.
12. Na decyzję o odmowie nadania stopnia doktora kandydatowi
przysługuje odwołanie do RDN za pośrednictwem rady dyscypliny w
terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
13. Rada dyscypliny przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią i
aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
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Dziękuję za uwagę

Dane kontaktowe:
• maciej.dziewirz@uj.edu.pl,
• nr tel.: 12 663 11 33

