
Aktualni doktoranci w 
świetle nowych 

przepisów



Akty prawne regulujące 

-Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669;

dalej: „UPW”);

-Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i

nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1668; dalej: „PSWiN”);

-Przepisy uchylone mają w dalszym ciągu zastosowanie do „starych”

studiów doktoranckich oraz do „starych” przewodów doktorskich

(otwartych do 30 kwietnia 2019 r.)



Nadawanie stopnia doktora

Art. 179 UPW (przepisy przejściowe)

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed

1 października 2018 r., są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z

tym że jeżeli nadanie stopnia doktora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r.,

stopień lub tytuł nadaje się w nowych dziedzinach i dyscyplinach.

W okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

przewody doktorskie wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.



Nadawanie stopnia doktora

Reasumując, do 30 kwietnia 2019 roku przewody doktorskie są wszczynane i przeprowadzane

na zasadach dotychczasowych (tj. zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wyższego 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).

Jeżeli procedura nadania stopnia skończy się do dnia 30 kwietnia 2019 r., to stopień jest

nadawany w „starych dyscyplinach” (tj. określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin

naukowych i artystycznych). Również do 30 kwietnia 2019 r. wszystkie przewody doktorskie należy

wszczynać w „starych dyscyplinach”.



Nadawanie stopnia doktora

Między 1 maja a 30 września 2019 r. nie wszczyna się przewodów

doktorskich ani postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

przewidzianych w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce.

Przewody wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. mogą i – w celu uniknięcia

przewlekłości – powinny być dalej procedowane, tj. do 30 września mogą

odbywać się obrony, egzaminy w przewodzie doktorskim, być wyznaczani

recenzenci i mogą być nadawane stopnie doktora.



Nadawanie stopnia doktora

Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. rady jednostek

mogą więc nadawać stopień doktora, ale nie mogą otwierać nowych

przewodów.

W tym okresie przewody doktorskie procedowane są na zasadach

dotychczasowych, z tym że stopień doktora nadawany jest już

wyłącznie w „nowych dyscyplinach” (tj. określonych w rozporządzeniu

MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych oraz dyscyplin artystycznych).



Nadawanie stopnia doktora

Do 30 kwietnia 2019 r. przewody wszczyna się w „starych

dyscyplinach”, a jeśli w przewodach wszczętych po 1 października

2018 r. samo nadanie stopnia nastąpi już po 30 kwietnia 2019 r., to

wówczas stopień będzie nadawany w „nowej dyscyplinie”.

Jeśli w przewodzie wszczętym po 1 października 2018 r. nadanie

stopnia nastąpi do 30 kwietnia 2019 r., to stopień powinien zostać

nadany jeszcze w „starej dyscyplinie”.



Nadawanie stopnia doktora

Przykład nr 1: Doktorant otworzył przewód w starej dyscyplinie, broni

się przed 30.04.2019.

Odpowiedź: Wówczas stopień nadaje się w starej dyscyplinie.

Przykład nr 2: Doktorant otworzył przewód w starej dyscyplinie, broni

się później niż 30.04.2019.

Odpowiedź: Wówczas stopień nadawany jest w nowej dyscyplinie.



Nadawanie stopnia doktora

Przewody doktorskie otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019

r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo

zamyka się.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po dniu 30

września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów nowej ustawy.

Jeśli doktorant nie otworzył przewodu doktorskiego do 30 kwietnia

2019 r., to wówczas może on dopiero wszcząć postępowanie w sprawie

nadania stopnia doktora na podstawie przepisów nowej ustawy nie wcześniej

niż 1 października 2019 r.



Nadawanie stopnia doktora

Organ nadający stopień doktora od 1 października 2019 r.:

• w uczelni: senat lub organ wskazany w statucie

• w federacji: zgromadzenie federacji lub organ wskazany w statucie

Rada jednostki organizacyjnej nadaje stopień do 30 września

2019 r.



Nadawanie stopnia doktora / studia doktoranckie

Przykład nr 3: Doktorant nie otworzył przewodu, ale kończy studia doktoranckie we

wrześniu 2019.

Odpowiedź: - Jeśli złożył on wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich na rok

akademicki 2019/2020, wówczas może wszcząć postępowanie w sprawie nadania

stopnia doktora, na podstawie przepisów nowej ustawy (od 1 października 2019).

– Jeśli zaś doktorant nie przedłużył studiów, to wówczas może on wszcząć

postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, na podstawie przepisów nowej

ustawy, w trybie eksternistycznym – co wiąże się z opłatami, które określi Senat.



Nadawanie stopnia doktora / studia doktoranckie

Przykład nr 4: Doktorant nie otworzył przewodu, ale kończy studia

później niż we wrześniu 2019.

Odpowiedź: Wówczas może jedynie wszcząć postępowanie w sprawie

nadania stopnia doktora, na podstawie przepisów nowej ustawy (od 1

października 2019).



Nadawanie stopnia doktora / studia doktoranckie

Przykład nr 5: Doktorant ukończył studia doktoranckie, ale nie obronił doktoratu.

Odpowiedź: Obowiązuje stary regulamin studiów doktoranckich. Jeśli taki doktorant zdążył otworzyć przewód

doktorski, to zgodnie z § 19 Regulaminu „Doktorant, który ukończył ostatni rok studiów i w czasie trwania studiów

otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłat z tytułu kosztów przewodu

doktorskiego, jeżeli przyjęcie pracy przez promotora nastąpiło w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów”.

Jeśli zaś doktorant nie otworzył przewodu doktorskiego, wówczas działanie z przykładu nr 3 będzie miało

zastosowanie.

Należy jednocześnie mieć na uwadze, że przewody doktorskie otwarte na starych zasadach, niezakończone

do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się. Nie ma możliwości przedłużenia

niniejszej daty nawet na podstawie zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich itp.



Nadawanie stopnia doktora / studia doktoranckie

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim

2019/2020 („starzy” doktoranci) i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w

nowej ustawie postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o

wyznaczenie promotora lub promotorów.

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na

zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi 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.



Stypendia dla doktorantów

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

mają prawo otrzymywać następujące stypendia na dotychczasowych zasadach:

• stypendium doktoranckie;

• zwiększenie stypendium doktoranckiego;

• stypendia z dawnego Funduszu Pomocy Materialnej: stypendium dla najlepszych doktorantów,

stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (na podstawie

Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów, który zacznie obowiązywać od 1 października

2019 r.);

• doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą

ponadto ubiegać się o stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców, które zastępują

dotychczasowe stypendia ministra za wybitne osiągnięcia.



Wysokość stypendium doktoranckiego

Przepisy wprowadzające nową ustawę – Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce utrzymują na dotychczasowym poziomie

minimalną wysokość stypendium doktoranckiego (tj. wypłacanego

wszystkim uczestnikom studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia

doktoranckie przed 1 października 2019 r., czyli doktorantom spoza

przyszłych szkół doktorskich).



Stypendia dla doktorantów

Stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów, którzy

rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim

2019/2020, będą zwolnione od podatku dochodowego od osób

fizycznych, a także nie będą pomniejszane o składki na ubezpieczenie

społeczne. Oskładkowaniem mają być objęte wyłącznie stypendia

wypłacane w ramach szkół doktorskich.


