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 Przewody doktorskie otwarte przed 1 paź-
dziernika 2011 reguluje Ustawa z 2003 r.

(stara Ustawa)

 Przewody doktorskie otwarte po 1 paź-
dziernika 2011 reguluje Ustawa z 2011 r.

(nowa Ustawa)



 Tak. W okresie: od 1 października 2011 do 30 
września 2013 r. doktorant może wybrać 
tryb, otworzyć przewód doktorski według 
starej lub nowej Ustawy.

 Aby przewód doktorski był przeprowadzony 
według starej Ustawy doktorant musi złożyć 
wniosek.

 Bez wniosku – otwarcie przewodu następuje 
według przepisów nowej Ustawy. 



 Tak. Doktorant, w porozumieniu z 
promotorem, może zmienić tryb otwartego 
przewodu doktorskiego ze starego na nowy.

 Aby zmienić tryb już otwartego przewodu 
doktorant powinien złożyć do Rady Naukowej 
wniosek o zamknięcie przewodu 
doktorskiego oraz wniosek o otwarcie 
przewodu. Wniosek o otwarcie przewodu 
musi spełniać warunki określone w nowej 
Ustawie. 



Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 posiada tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera, lekarza lub inny równorzędny;

 zdała egzaminy doktorskie w zakresie 
określonym przez radę jednostki 
organizacyjnej;

 przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.



Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w 
zakresie:

 dyscypliny podstawowej odpowiadającej 
tematowi rozprawy doktorskiej;

 dyscypliny dodatkowej;

 języka obcego nowożytnego.



Rozprawa doktorska, przygotowywana pod 
opieka promotora, powinna stanowić 
oryginalne rozwiązanie problemu naukowego 
lub artystycznego oraz wykazywać ogólną 
wiedzę teoretyczna kandydata w danej 
dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a 
także umiejętność samodzielnego 
prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.



 Rozprawę doktorska może stanowić praca 
projektowa, konstrukcyjna, technologiczna 
lub artystyczna, jeżeli odpowiada warunkom 
określonym w ust. 1.

 Rozprawę doktorską może także stanowić 
samodzielna i wyodrębniona część pracy 
zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny 
wkład kandydata, odpowiadający warunkom 
określonym w ust. 1.



Czynności przewodu doktorskiego:

 wszczęcie przewodu doktorskiego i 
wyznaczenie promotora;

 wyznaczenie recenzentów;

 przyjęcie rozprawy doktorskiej;

 przyjęcie publicznej obrony rozprawy 
doktorskiej;

 nadanie stopnia doktora.



Stopień doktora nadaje się osobie, która:
• posiada tytuł zawodowy magistra, magistra

inżyniera, lekarza lub inny równorzędny …
• zdała egzaminy doktorskie w zakresie 

określonym przez radę jednostki 
organizacyjnej;

• przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
• zdała egzamin z nowożytnego języka obcego 

lub posiada certyfikat potwierdzający 
znajomość nowożytnego języka obcego, 
określony w przepisach ....



Rozprawa doktorska, przygotowywana pod 
opieką promotora albo pod opieką promotora 
i promotora pomocniczego, … , powinna 
stanowić oryginalne rozwiązanie problemu 
naukowego lub oryginalne dokonanie 
artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę 
teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie 
naukowej lub artystycznej oraz umiejętność 
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej 
lub artystycznej.



Rozprawa doktorska może mieć formę 
maszynopisu książki, książki wydanej lub 
spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w 
książkach wydanych, spójnego tematycznie 
zbioru artykułów opublikowanych lub 
przyjętych do druku w czasopismach 
naukowych określonych przez ministra …  



Rozprawę doktorską może także stanowić 
samodzielna i wyodrębniona część pracy 
zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny 
wkład kandydata przy opracowywaniu 
koncepcji, wykonywaniu części eksperymen-
talnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej 
pracy, odpowiadający warunkom określonym 
w ust. 1.



 Zgodnie za zapisami Ustawy, praca musi 
stanowić oryginalne rozwiązanie problemu 
naukowego oraz wskazywać na umiejętność 
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

 Musi to być samodzielna i wyodrębniona 
część pracy zbiorowej.



• Art. 13a. 1. W szczególnych przypadkach, 
uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć 
naukowych, stopień doktora można nadać 
osobie, która posiada co najmniej tytuł 
zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i 
uzyskała „Diamentowy Grant”…

• Art. 14a. 1. Przewody doktorskie mogą być 
przeprowadzane wspólnie, na podstawie 
porozumienia, przez rady jednostek 
organizacyjnych szkół wyższych lub innych 
jednostek organizacyjnych, w tym także 
zagranicznych…



Czynności przewodu doktorskiego:

 wszczęcia przewodu doktorskiego i 
wyznaczenia promotora, (i promotora 
pomocniczego)

 wyznaczenia recenzentów;

 przyjęcia rozprawy doktorskiej;

 przyjęcia publicznej obrony rozprawy 
doktorskiej;

 nadania stopnia doktora.



Dziękuję. Czas na dyskusję.


