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Procedura doktoryzowania dla uczestników studiów doktoranckich, 

którzy rozpoczęli studia w 2018 r. lub wcześniej 

i nie otworzyli przewodu doktorskiego przed 30.04.2019 

 

Podstawa prawna: 

- Uchwała nr 201/2019 Senatu UKSW z dnia 23 października 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie 
stopnia doktora w UKSW 

- Ustawa z 18 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

- Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

1. Doktorant składa do odpowiedniej Rady Dyscypliny Naukowej, nazywanej dalej Radą 

Dyscypliny wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów i zatwierdzenie tematu rozprawy 

doktorskiej (Dokument 1 wg wzoru z załącznika) oraz koncepcję rozprawy doktorskiej 

(Dokument 2 wg wzoru z załącznika). Wniosek o wyznaczenie więcej niż jednego promotora 

wymaga uzasadnienia (Dokument 3 wg wzoru z załącznika). Doktorant może złożyć wniosek 

o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski 

(Dokument 4 wg wzoru z załącznika). 

 

2. Kierownik ścieżki w Szkole Doktorskiej wyznacza dwóch recenzentów koncepcji spośród 

pracowników UKSW. Recenzje są przekazywane przez Sekretariat Studiów Doktoranckich 

doktorantowi oraz kandydatowi/kandydatom na promotora. Doktorant może poprawić 

koncepcję wg uwag recenzentów. Koncepcja rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest 

rozsyłana do członków Rady Dyscypliny. 

 

3. Doktorant prezentuje na Radzie Dyscypliny koncepcję rozprawy doktorskiej. Podczas 

dyskusji prezentowane są oceny recenzentów. Po przeprowadzeniu dyskusji, Rada Dyscypliny 

podejmuje uchwałę o wyznaczeniu promotora lub promotorów oraz o zatwierdzeniu tematu 

rozprawy doktorskiej wraz ze zgodą na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku 

niż język polski, jeśli doktorant o to wnioskował. 

 

4. Rada Dyscypliny powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminów doktorskich, 

weryfikujących efekty uczenia się na poziomie 8 PRK w składzie: 

- z dyscypliny podstawowej – 5 pracowników samodzielnych (w tym promotor), 

- z dyscypliny dodatkowej – 3 pracowników samodzielnych (w tym jeden pracownik 

z habilitacją lub tytułem profesora w dyscyplinie, której dotyczy egzamin oraz promotor), 
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- z języka obcego – 3 pracowników (w tym lektor i promotor). 

 

5. Doktorant składa wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

Wniosek ten może zostać złożony po zdaniu egzaminów, o których mowa w pkt 4. Wzór 

składanego wniosku znajduje się w załączniku (Dokument 5 wg wzoru z załącznika). Wraz 

z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składana jest 

rozprawa doktorska w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz elektronicznej. Rozprawa 

doktorska powinna zawierać streszczenie o długości 2-5 stron w wersji polskiej i angielskiej. 

 

6. Egzamin z języka obcego, o którym mowa w pkt 4, nie spełnia warunku sformułowanego 

w par. 186 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwanej 

dalej Ustawą), w związku z czym wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie 

stopnia doktora należy dołączyć certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, które poświadczają 

znajomość języka na poziomie co najmniej B2. Zgodnie z Uchwałą nr 201/2019 Senatu UKSW 

z dnia 23 października 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w UKSW 

(zwanej dalej Uchwałą Senatu UKSW), dla doktorantów, którzy złożą wniosek, o którym mowa 

w pkt 1 (wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów i zatwierdzenie tematu rozprawy 

doktorskiej oraz koncepcję rozprawy doktorskiej) oraz wystąpią na Radzie Dyscypliny 

do 31 grudnia 2020, o czym mowa w pkt 3, przewodniczący Rady Dyscypliny powoła specjalną 

5-osobową komisję, która przeprowadzi egzamin z języka nowożytnego. Pozytywy wynik tego 

egzaminu, zgodnie z par. 23 ust. 3 Uchwały Senatu UKSW spełnia warunek par. 186 ust. 1 

pkt 2 Ustawy. 

 

7.1. Minimalny dorobek naukowy, wymagany przy składaniu wniosku o wszczęcie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora to:  

a) jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym, które w roku 

opublikowania artykułu w ostatecznej formie znajdowało się w wykazie sporządzonym zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, czyli znajdowało się 

w wykazie załączonym do Komunikatu MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, 

co oznacza, że muszą to być artykuły opublikowane w 2019 lub później, ponieważ wykaz 

dotyczy roku 2019 



 

3 

 

b) lub jedna monografia naukowa wydana 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 Ustawy, czyli znajdowało się w załączniku 

do Komunikatu MNiSW z dnia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw 

publikujących recenzowane monografie naukowe, co oznacza, że monografia musi być 

opublikowana w 2019 lub później, ponieważ wykaz dotyczy roku 2019 

c) lub rozdział w monografii opisanej w pkt b. 

7.2. W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora do 31 grudnia 2020 

- warunek sformułowany w pkt 7.1.a spełniają również (1) artykuły naukowe w czasopismach, 

znajdujących się w wykazie, o którym mowa w pkt 7.1.a, ale opublikowane przed 2019 r. oraz 

(b) artykuły naukowe opublikowane przed 2019 r. w czasopismach, które były ujęte w części 

A albo C wykazu czasopism naukowych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym 

artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było zgodnie z Komunikatem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. co najmniej 10 punktów; 

- warunek sformułowany w pkt 7.1.b spełniają również monografie wydane w wydawnictwach 

znajdujących się w wykazie, o którym mowa w pkt 7.1.b, ale opublikowane przed 2019 r. 

 

8. Doktorat zgłasza publikację, o której mowa w 7.1 lub 7.2 (Dokument 7 wg wzoru 

z załącznika) wraz z jej kopią. 

 

9. W przypadku, gdy publikacja, o której mowa w pkt 7.1 lub 7.2 stanowi publikacja 

wieloautorska, doktorant dokonuje merytorycznego opisu swojego udziału w publikacji oraz 

oświadczenia współautorów określające indywidualny merytoryczny i procentowy wkład 

każdego z nich w jej powstanie (Dokument 8 wg wzoru z załącznika). Gdy praca zbiorowa ma 

więcej niż czterech współautorów, doktorant przedkłada oświadczenia co najmniej trzech 

pozostałych współautorów. Doktorant  jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia 

w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego, jego trwałego uszczerbku na 

zdrowiu lub wystąpienia innych udokumentowanych i potwierdzonych przez promotora 

okoliczności uniemożliwiających uzyskanie wymaganego oświadczenia. Weryfikacji 

przedłożonego dorobku dokonuje Rada Dyscypliny, biorąc pod uwagę udział doktoranta oraz 

wykonany przez niego zakres pracy. 
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10. W terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o wszczęcie postępowania Sekretariat Studiów 

Doktoranckich wprowadza dane kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora 

do wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w systemie POL-on. 

 

11. Wniosek o wszczęcie postępowania jest przesyłany samodzielnym członkom Rady 

Dyscypliny. Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o powołaniu trzech recenzentów spoza 

UKSW i spoza jednostki, w której jest zatrudniony doktorant. Przewodniczący Rady 

Dyscypliny prezentuje Radzie Dyscypliny 4 kandydatów na recenzentów, wraz 

z uzasadnieniem, spośród których  Rada Dyscypliny powołuje 3 recenzentów.  

 

12. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji, Sekretariat Studiów Doktoranckich 

zamieszcza w BIP na stronie UKSW oraz w Systemie POL-on rozprawę doktorską wraz z jej 

streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz recenzje. 

 

13. Rozprawa doktorska oraz recenzje są rozsyłane samodzielnym członkom Rady Dyscypliny. 

Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do 

publicznej obrony. Na posiedzenie Rady Dyscypliny, na której podejmowana jest uchwała 

o przyjęciu rozprawy doktorskiej, zapraszani są (przez przewodniczącego Rady Dyscypliny za 

pośrednictwem Sekretariatu Studiów Doktoranckich) recenzenci oraz promotor (jeśli nie jest 

członkiem Rady Dyscypliny) ale ich obecność nie jest konieczna do przyjęcia uchwały. 

W uchwale wyznacza się termin i miejsce obrony, o czym zawiadamia się kandydata.  

 

14. Niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w pkt 13, Sekretariat Studiów 

Doktoranckich (a) zamieszcza na stronie internetowej Instytutu informację o miejscu i dacie 

publicznej obrony oraz o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej oraz (b) zawiadamia inne 

jednostki organizacyjne, uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie 

o miejscu i terminie obrony, o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej oraz o stronie 

internetowej, na której zamieszczone są recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej. 

 

15. Obrona rozprawy doktorskiej może odbyć się po 30 dniach od zamieszczenia dokumentów, 

o których mowa w pkt 13 w BIP oraz 10 dni po dokonaniu czynności opisanych w pkt 14. 
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16. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w której 

uczestniczą recenzenci oraz promotor lub promotorzy. Rada Dyscypliny, poszerzona 

o recenzentów oraz promotora (jeśli nie jest członkiem Rady Dyscypliny) podejmuje dwie 

uchwały: (1) w sprawie przyjęcia publicznej obrony oraz (2) w sprawie nadania stopnia 

doktora. Uprawnionymi do głosowania są samodzielni członkowie Rady Dyscypliny, 

recenzenci oraz promotor (nawet jeśli nie jest członkiem Rady Dyscypliny). Na obronie może 

być nieobecny jeden recenzent. 

 

17. We wszystkich głosowaniach Rady Dyscypliny w procedurze doktoryzowania nie biorą 

udziału niesamodzielni członkowie Rady Dyscypliny. Podczas każdego głosowania 

w procedurze doktoryzowania musi wziąć udział co najmniej 9 członków Rady Dyscypliny. 

 

18. Osoby posiadające aktualny status uczestnika studiów doktoranckich, którzy złożą wniosek 

o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora do 31 grudnia 2023 r. nie ponoszą 

kosztów tego postępowania. W dn. 31 grudnia 2023 r. kończą się studia doktoranckie, zatem 

składanie wniosku po tym terminie oznacza konieczność poniesienia kosztów postępowania 

przez składającego wniosek. 
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Wzór Dokumentu 1 

Wniosek o wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej 

..........................................., dnia ........................ 

Imię i nazwisko: ...........................................       

Kierunek studiów: ........................................ 

Adres i telefon:  

...................................................................... 

...................................................................... 

Nr albumu: ................................................... 

       Rada Dyscypliny Naukowej ……………. 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

  

Uprzejmie proszę o wyznaczenie promotora/promotorów i zatwierdzenie tematu rozprawy 

doktorskiej przygotowywanej do obrony w Instytucie …………… Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie.  

 

Temat rozprawy doktorskiej: 

............................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. ....................................... 

 

Planowany termin złożenia rozprawy doktorskiej: .................................................................................... 

Proponowana dyscyplina egzaminu z dyscypliny dodatkowej: ................................................................ 

Język rozprawy doktorskiej: ...................................................................................................................... 

W przypadku innego języka niż język polski, należy przedstawić uzasadnienie wg wzoru Dokumentu 3. 

 

Propozycja osoby promotora: ................................................................................................................... 

Jeśli dotyczy - propozycje osoby drugiego promotora lub promotora pomocniczego.......................................... 

W przypadku proponowania więcej niż jednego promotora, należy przedstawić uzasadnienie wg wzoru Dokumentu 

4. 

 

Załączniki: 

1) Koncepcja rozprawy doktorskiej 

2) ................... 

       Podpis Doktoranta 

...................................................... 
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Wzór Dokumentu 2 

Koncepcja rozprawy doktorskiej 

........................, dnia ........................ 

Imię i nazwisko: ...........................................  

      

Tematu rozprawy doktorskiej: 

............................................................................................................................. .......................................

.................................................................................................................................................................... 

 

Dziedzina nauki: nauki społeczne / nauki humanistyczne (niepotrzebne skreślić) 

Dyscyplina naukowa: psychologia / filozofia (niepotrzebne skreślić) 

 

(1) Streszczenie (0,5 – 1 strona) 

(2) Koncepcja rozprawy (10-20 stron) 

- dla psychologii: Wprowadzenie teoretyczne, zarys hipotez oraz planowanych badań; opis powinien być zgodnie 

ze standardami APA 

- dla filozofii: wg standardów właściwych dla filozofii 

 

(3) Informacja, na czym polega oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, które jest planowane w 

pracy (wymóg według art. 187 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce). 
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Wzór Dokumentu 3 

Uzasadnienie wniosku o powołanie drugiego promotora lub promotora pomocniczego 

 

..........................................., dnia ........................ 

Imię i nazwisko: ...........................................       

Kierunek studiów: ........................................ 

Adres i telefon:  

 ...................................................................... 

...................................................................... 

Nr albumu: ................................................... 

 

       Rada Dyscypliny Naukowej ……………… 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

Proszę o wyznaczenie oprócz promotora …………………….. (imię i nazwisko) również drugiego 

promotora / promotora pomocniczego (niepotrzebne skreślić) …………………(imię i nazwisko). 

 

Uzasadnienie, w jaki sposób drugi promotor / promotor pomocniczy (niepotrzebne skreślić) przyczyni się 

do podwyższenia jakości rozprawy doktorskiej: 

............................................................................................................................. .......................................

.................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... ..........................................

............................................................................................................................. ....................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Załączniki (tylko jeśli drugi promotor lub promotor pomocniczy nie jest pracownikiem UKSW) 

1) Zgoda na objęcie funkcji promotora 

2) CV osoby proponowanej na promotora wraz z wykazem jej dorobku naukowego 

...................................................... 

       Podpis Doktoranta 
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Wzór Dokumentu 4 

Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski 

 

..........................................., dnia ........................ 

Imię i nazwisko: ...........................................       

Kierunek studiów: ........................................ 

Adres i telefon:  

 ...................................................................... 

...................................................................... 

Nr albumu: ................................................... 

 

 

       Rada Dyscypliny Naukowej ………………. 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

  

Proszę o zgodę na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku ...................... 

Uzasadnienie 

........................................................................................................................ ............................................

............................................................................................................................. ....................................... 

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. .......................................

.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

 

...................................................... 

       Podpis Doktoranta 
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Wzór Dokumentu 5 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

........................, dnia ........................ 

Rada Dyscypliny Naukowej …………………. 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

Proszę o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na podstawie następującej 

rozprawy doktorskiej. 

Temat rozprawy doktorskiej: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Język rozprawy doktorskiej: ............................ 

Dziedzina nauk: nauki społeczne / nauki humanistyczne (niepotrzebne skreślić) 

Dyscyplina: psychologia / filozofia (niepotrzebne skreślić) 

Promotor: ......................................................... 

Jeśli dotyczy - drugi promotor lub promotor pomocniczy ......................................................... 

...................................................... 

       Podpis Doktoranta 

Załączniki: 

1) Kwestionariusz osobowy 
 

2) CV z informacją o osiągnięciach naukowych 

 
3) Zgoda odpowiedniej komisji bioetycznej na prowadzenie badań będących przedmiotem pracy lub 

oświadczenie kandydata, potwierdzone przez promotora, o braku konieczności posiadania takiej zgody 

 

4) Dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo 
równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 

ustawy, dające prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie 

szkolnictwa wyższego działa wydająca go uczelnia, albo dokumenty poświadczające spełnienie 
wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy. 

 

5) Certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, które poświadczają znajomość języka obcego na 

poziomie co najmniej B2 
 

6) Minimalny dorobek naukowy, czyli 

a) jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym, które w roku opublikowania 
artykułu w ostatecznej formie znajdowało się w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, czyli znajdowało się na wykazie 

załączonym do Komunikatu MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 



 

11 

 

b) lub jedna monografia naukowa wydana 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 ustawy, czyli znajdowało się w załączniku do 

Komunikatu MNiSW z dnia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących 

recenzowane monografie naukowe 
c) lub rozdział w monografii opisanej w pkt b. 

d) lub publikacja opisana w pkt 7.2 Procedury, jeśli ma zastosowanie 

 

7) Oświadczenia autorskie 
 

8) Rozprawa doktorska 

 
9) Opinia promotora lub promotorów 

 

10) W przypadku osób, które w dniu składania wniosku nie są uczestnikami studiów doktoranckich na 
UKSW - oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego  
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Wzór Dokumentu 6 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – ciąg dalszy 

Załącznik - Kwestionariusz osobowy 

 

Imię i nazwisko: ........................................... 

Nazwisko rodowe: ........................................ 

Płeć: .............................................................. 

Adres i telefon:  

....................................................................... 

....................................................................... 

Nr albumu: .................................................... 

PESEL: .........................................................       

W przypadku braku nr PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość  

oraz nazwę państwa, które go wydało: ................................................................ 

 

ORCID: .........................................................       

Obywatelstwo: ...............................................       

Jeśli dotyczy - informacja o posiadaniu Karty Polaka 

Miejsce urodzenia: .........................................       

Data urodzenia: ...............................................  

 

...................................................... 

       Podpis Doktoranta 
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Wzór Dokumentu 7 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – ciąg dalszy 

Załącznik – Oświadczenie o zgłoszeniu publikacji do wszczęcia postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora 

 

........................, dnia ........................ 

Imię i nazwisko: ...........................................       

Kierunek studiów: ........................................ 

Adres i telefon:  

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

Nr albumu: .................................................... 

 

 

Oświadczenie o zgłoszeniu publikacji 

do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

Oświadczam, że zgłaszam następującą publikację do wszczęcia postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

Załączniki: 

1) Kopia publikacji 

2) Oświadczenia Doktoranta i Współautorów o wkładzie w powstanie publikacji (tylko w przypadku 

gdy zgłaszana publikacja jest wieloautorska) 

 

 

   ...................................................... 

Podpis Doktoranta 
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Wzór Dokumentu 8 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – ciąg dalszy 

Załącznik – Oświadczenie autorskie 

 

Oświadczenie Doktoranta i Współautorów o wkładzie w publikację 

zgłaszaną do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

 

Adres bibliograficzny publikacji: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Wkład Doktoranta ……………………(imię i nazwisko) polegał na: ......................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

i jest szacowany na ….. % 

......................................... 

Podpis Doktoranta 
 

 

Wkład Współautora 1 …………………(imię i nazwisko) polegał na: ...................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

i jest szacowany na ….. % 

......................................... 

Podpis Współautora 1 
 

 

Wkład Współautora 2 …………………(imię i nazwisko) polegał na: ...................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

i jest szacowany na ….. % 

......................................... 

Podpis Współautora 2 
 

 

Wkład Współautora …  …………………(imię i nazwisko) polegał na: ...................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

i jest szacowany na ….. % 

......................................... 

Podpis Współautora … 
 

 


