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Procedura doktoryzowania dla osób, 

które otworzyły przewód wg starych zasad (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 dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

- Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

- Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

 

1. Doktorant przedkłada promotorowi (i promotorowi pomocniczemu, jeśli jest powołany) 

rozprawę doktorską wraz ze streszczeniami w wersji polskiej i angielskiej. Długość streszczenia 

rozprawy doktorskiej to 2-5 stron. 

 

2. Promotor (samodzielnie lub poprzez doktoranta) przekazuje za pośrednictwem Sekretariatu 

Studiów Doktoranckich rozprawę doktorską w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz wersji 

elektronicznej wraz ze streszczeniami w wersji polskiej i angielskiej oraz swoją pisemną opinią 

(nie wystarczy akceptacja) przewodniczącemu odpowiedniej Rady Dyscypliny Naukowej. 

 

3. Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o powołaniu dwóch recenzentów spoza UKSW i spoza 

jednostki, w której jest zatrudniony doktorant. Przewodniczący Rady Dyscypliny prezentuje 

Radzie Dyscypliny 3 kandydatów na recenzentów, wraz z uzasadnieniem, spośród których 

Rada Dyscypliny powołuje 2 recenzentów.  

 

4. Rada Dyscypliny powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminów doktorskich 

w następującym składzie: 

- z dyscypliny podstawowej – 4 pracowników samodzielnych w zakresie dyscypliny 

podstawowej (w tym promotor);  

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

z habilitacją lub tytułem profesora w dyscyplinie, której dotyczy egzamin; w komisji tej może, 

ale nie musi być promotor);  

- z języka obcego – 3 pracowników (w tym lektor z UKSW; w komisji tej może, ale nie musi 

być promotor);  

Wszystkie ww. komisje muszą działać w pełnym składzie.  

 

5. Po otrzymaniu ostatniej recenzji, Sekretariat Studiów Doktoranckich w imieniu 

przewodniczącego Rady Dyscypliny (a) przekazuje do Centralnej Komisji do Spraw Stopni 

i Tytułów skany wszystkich recenzji i kopię streszczenia rozprawy doktorskiej oraz 

(b) zamieszcza te dokumenty na stronie internetowej Instytutu. 
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6.1. Rozprawa doktorska oraz recenzje są rozsyłane samodzielnym członkom Rady 

Dyscypliny. Kolejne etapy procedury mogą być realizowane przez Radę Dyscypliny albo przez 

powołaną przez nią Komisję Doktorską. 

6.2. W pierwszym przypadku 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). Może też zostać 

zaproszony promotor pomocniczy. Ich obecność nie jest obowiązkowa. Uprawnionymi 

do głosowania są samodzielni członkowie Rady Dyscypliny, recenzenci oraz promotor (nawet 

jeśli nie jest członkiem Rady Dyscypliny), natomiast promotor pomocniczy nie ma prawa 

głosować (zob. pkt 10). 

 

6.3. W drugim przypadku Rada Dyscypliny powołuje Komisję Doktorską w składzie 

co najmniej 7-osobowym.Rozprawa doktorska oraz recenzje są rozsyłane członkom Komisji 

Doktorskiej. Na posiedzenie Komisji Doktorskiej wszyscy jej członkowie są zapraszani przez 

przewodniczącego Rady Dyscypliny za pośrednictwem Sekretariatu Studiów Doktoranckich. 

Może też zostać zaproszony promotor pomocniczy. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja 

Doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do 

publicznej obrony oraz wyznacza termin obrony. Uprawnionymi do głosowania są samodzielni 

członkowie Komisji Doktorskiej, natomiast promotor pomocniczy nie ma prawa głosować. 

 

7. Niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w pkt 6.2 lub 6.3, Sekretariat Studiów 

Doktoranckich (a) zamieszcza na stronie odpowiedniego 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. 

Przewodniczący Rady Dyscypliny za pośrednictwem Sekretariatu Studiów Doktoranckich 

zaprasza na posiedzenie Rady, na której będzie obrona, promotora (także promotora 

pomocniczego) i recenzentów.  

 

8. Obrona może odbyć się po 10 dniach od podjęcia uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej 

i jej dopuszczeniu do publicznej obrony, o czym mowa w pkt 6.2 lub 6.3. 

 

9.1. W przypadku procedury realizowanej przez Radę Dyscypliny, obrona rozprawy 

doktorskiej odbywa się na posiedzeniu Rady Dyscypliny, w której uczestniczą recenzenci oraz 

promotor (dopuszcza się nieobecność jednego recenzenta) i ewentualnie promotor pomocniczy. 

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.  

 

9.2. W przypadku procedury realizowanej przez Komisję Doktorską -  
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a) obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na posiedzeniu Komisji Doktorskiej, w której 

uczestniczą recenzenci oraz promotor (dopuszcza się nieobecność jednego recenzenta) 

i ewentualnie promotor pomocniczy. Komisja Doktorska podejmuje uchwałę w sprawie 

przyjęcia publicznej obrony oraz projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora – dla Rady 

Dyscypliny. 

b) Sekretariat Studiów Doktoranckich przesyła wszystkim samodzielnym członkom Rady 

Dyscypliny streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje. Przewodniczący Rady Dyscypliny 

za pośrednictwem Sekretariatu Studiów Doktoranckich zaprasza na posiedzenie Rady, 

na którym zostanie nadany stopień doktora, promotora (także promotora pomocniczego) oraz 

recenzentów. Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora, której treść 

została przygotowana przez Komisję Doktorską (por. 9.2.a).  

 

10. 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 połowa uprawnionych 

do głosowania (a uprawnieni są samodzielni członkowie Rady Dyscypliny oraz promotor 

i recenzenci), lecz nie mniej niż 9 członków Rady Dyscypliny.  

 

11. Niniejsza procedura obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.  

Przewody otwarte przed 30 kwietnia 2019 i niezamknięte do 31 grudnia 2021 miały zostać zamknięte 

na mocy Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. Jednak na mocy Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin zamknięcia został 

wydłużony o rok – do 31.12.22. 

Oznacza to, że złożenie rozprawy doktorskiej opisane w pkt 1 powinno nastąpić najpóźniej do 

1 września 2022, aby możliwe było przeprowadzenie procedury doktoryzowania zakończonej 

nadaniem stopnia doktora do 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem, że recenzenci nie opóźnią się 

z napisaniem recenzji.  


