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Podstawy prawne: 

1. Ustawa Prawo szkolnictwie wyższym - 14.03.2013 

2. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20.07.2018 

3. Ustawa wprowadzająca nową ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce – 03.07.2018 
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Ilu potrzeba doktorów habilitowanych lub 

profesorów w danej dyscyplinie, aby posiadać 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora? 

12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 
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Ilu potrzeba doktorów habilitowanych lub 

profesorów w danej dyscyplinie, aby posiadać 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora? 

12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 
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Art. 174.  

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,  

Przepisy wprowadzające 
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Art. 177. 1. W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, (…) 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. 

 

3. 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;  

 

Przepisy wprowadzające 
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 Zależności między nową klasyfikacją 

dziedzin i dyscyplin,  

a wcześniej obowiązującym wykazem 
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 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 

Nowe dyscypliny 
Zakres nowych dyscyplin w odniesieniu 

do dotychczasowych dyscyplin 

 architektura i 

urbanistyka 

 architektura i urbanistyka 

automatyka, elektronika  

i elektrotechnika 

automatyka i robotyka; elektronika; 

elektrotechnika 

informatyka techniczna  

i telekomunikacja 

informatyka (dziedzina nauk technicznych); 

telekomunikacja  
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 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 

Nowe dyscypliny 
Zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

 inżynieria biomedyczna biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 

inżynieria chemiczna 

inżynieria chemiczna; technologia chemiczna 

(dziedzina nauk technicznych); biotechnologia 

(dziedzina nauk technicznych w zakresie 

biotechnologii przemysłowej) 
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 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 

Nowe dyscypliny 
Zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

inżynieria lądowa  

i transport 

budownictwo; geodezja i kartografia; transport 

inżynieria materiałowa 

inżynieria materiałowa; metalurgia; włókiennictwo 

(w zakresie materiałów); towaroznawstwo (w 

zakresie materiałów) 
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 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 

Nowe dyscypliny 
Zakres nowych dyscyplin w odniesieniu 

do dotychczasowych dyscyplin 

inżynieria mechaniczna 

budowa i eksploatacja maszyn; inżynieria 

produkcji; mechanika; włókiennictwo (w 

zakresie urządzeń); inżynieria rolnicza 
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 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 

Nowe dyscypliny 
Zakres nowych dyscyplin w odniesieniu 

do dotychczasowych dyscyplin 

inżynieria środowiska, 

górnictwo i energetyka 

energetyka; górnictwo i geologia 

inżynierska; inżynieria środowiska; ochrona i 

kształtowanie środowiska (dziedzina nauk 

rolniczych); biotechnologia (dziedzina nauk 

technicznych; w zakresie biotechnologii 

środowiskowej) 
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 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

astronomia astronomia 

informatyka informatyka (dziedzina nauk matematycznych) 

matematyka matematyka 
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 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

nauki biologiczne 

biochemia (dziedzina nauk biologicznych); biofizyka 

(dziedzina nauk biologicznych); biologia; 

biotechnologia (dziedzina nauk biologicznych); 

ekologia; mikrobiologia; ochrona środowiska 

(dziedzina nauk biologicznych) 

nauki chemiczne 

biochemia (dziedzina nauk chemicznych);  

biotechnologia (dziedzina nauk chemicznych); chemia; 

ochrona środowiska (dziedzina nauk chemicznych); 

technologia chemiczna (dziedzina nauk chemicznych) 
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 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

nauki fizyczne biofizyka (dziedzina nauk fizycznych); fizyka 

nauki o Ziemi i 

środowisku 

geofizyka ( dziedzina nauk o Ziemi); geofizyka 

(dziedzina nauk fizycznych); geografia (z 

wyłączeniem zakresu dotyczącego geografii 

społeczno-ekonomicznej); geologia; oceanologia 
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 Dziedzina nauk rolniczych 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

nauki leśne leśnictwo, drzewnictwo 

rolnictwo i ogrodnictwo 
agronomia; biotechnologia (dziedzina nauk 

rolniczych) – część dyscypliny; ogrodnictwo 

technologia żywności i 

żywienia 

technologia żywności i żywienia; towaroznawstwo (w 

zakresie produktów spożywczych); biotechnologia 

(dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny 
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 Dziedzina nauk rolniczych 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

weterynaria 
dziedzina nauk weterynaryjnych; biotechnologia 

(dziedzina nauk rolniczych) – część dyscypliny 

zootechnika i rybactwo 
zootechnika, rybactwo; biotechnologia (dziedzina 

nauk rolniczych) – część dyscypliny 
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 Dziedzina nauk społecznych 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

ekonomia i finanse 
ekonomia ( z wyłączeniem zakresu dotyczącego 

gospodarki przestrzennej) ; finanse 

geografia społeczno-

ekonomiczna i 

gospodarka 

przestrzenna 

ekonomia (w zakresie gospodarki przestrzennej); 

geografia (w zakresie geografii społeczno-

ekonomicznej)  
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 Dziedzina nauk społecznych 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

nauki o 

bezpieczeństwie 
nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności 

nauki o komunikacji 

społecznej i mediach 

nauki o mediach; nauki o poznaniu i komunikacji 

społecznej; bibliologia i informatologia 

nauki o polityce i 

administracji 

nauki o polityce; nauki o polityce publicznej; nauki o 

administracji (z wyłączeniem zakresu dotyczącego 

prawa administracyjnego); nauki o zarządzaniu 

(dziedzina nauk humanistycznych) 
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 Dziedzina nauk społecznych 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

nauki o zarządzaniu i 

jakości 

nauki o zarządzaniu (dziedzina nauk 

ekonomicznych); towaroznawstwo (w zakresie 

zarządzania jakością i produktem) 

nauki prawne 
prawo; nauki o administracji (w zakresie prawa 

administracyjnego) 
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 Dziedzina nauk społecznych 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

nauki socjologiczne socjologia; nauki o rodzinie 

pedagogika pedagogika 

prawo kanoniczne prawo kanoniczne 

psychologia psychologia 
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 Dziedzina nauk humanistycznych 

Nowe dyscypliny 
Zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

archeologia archeologia 

filozofia filozofia 

historia historia 

językoznawstwo językoznawstwo 

literaturoznawstwo literaturoznawstwo 

nauki o kulturze i religii etnologia,; kulturoznawstwo; religioznawstwo 

nauki o sztuce historia sztuki; nauki o sztuce 
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 Dziedzina nauk medycznych  nauk  zdrowiu 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

nauki farmaceutyczne dziedzina nauk farmaceutycznych 

nauki medyczne biologia medyczna; medycyna; stomatologia 

nauki o kulturze fizycznej dziedzina nauk o kulturze fizycznej 

nauki o zdrowiu dziedzina nauk o zdrowiu 
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 Dziedzina nauk teologicznych 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu 

do dotychczasowych dyscyplin 

Nauki teologiczne Dziedzina nauk teologicznych 

 Dziedzina sztuki 

nowe dyscypliny 
zakres nowych dyscyplin w odniesieniu do 

dotychczasowych dyscyplin 

Sztuki filmowe i 

teatralne 
Dziedzina sztuk filmowych; dziedzina sztyk teatralnych 

Sztuki muzyczne 

Dyrygentura; instrumentalistyka; kompozycja i teoria 

muzyki; reżyseria dźwięku; rytmika i taniec; 

wokalistyka 

Sztuki plastyczne i 

konserwacja dzieł sztuki 

Sztuki piękne; sztuki projektowe; konserwacja i 

restauracja dzieł sztuki 
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Art. 178. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, (…) do dnia 

31 grudnia 2020 r. do podmiotów posiadających uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego stosuje się 

odpowiednio przepisy (…)ustawy uchylanej (…), z tym że przez 

stan zatrudnienia wpływający na uprawnienia do nadawania 

stopni doktora i doktora habilitowanego, (…), rozumie się stan 

zatrudnienia wynikający z wymagań, o których mowa w art. 

175 ust. 1 pkt 1 i 2 lub 176 ust.2 pkt 2 i 3 (…) 

 

Przepisy wprowadzające 

Posiadanie uprawnień 
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Art. 175. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach nadania 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora 

habilitowanego w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 

prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że: 

1) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się 

podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających 

co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest 

podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę 

naukową lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma otrzymać 

uprawnienie; 

Przepisy wprowadzające 
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2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się 

podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły 

uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na 

podstawie art. 21a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 226 ustawy, o 

której mowa w art. 1, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem 

pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których 

zakresie podmiot ma otrzymać uprawnienie;  
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Art. 343.7. Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w 

prowadzeniu działalności naukowej nie częściej niż raz na 2 lata składa 

rektorowi, dyrektorowi instytutu PAN, dyrektorowi instytutu badawczego, 

dyrektorowi instytutu międzynarodowego lub osobie kierującej podmiotem, o 

którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, 

którą reprezentuje. 

8. Osoba, o której mowa w ust. 7, może reprezentować łącznie nie więcej niż 

2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniona. 

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się, biorąc pod uwagę: 

1) ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł 

profesora lub 

2) aktualny dorobek naukowy lub artystyczny. 

Ustawa 2.0. 
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Art. 219.11. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. 

osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące 

udział w prowadzeniu działalności naukowej po raz 

pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 

343 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1. 

Przepisy wprowadzające 
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Art. 179. 1. 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, 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.  

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 

30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i 

postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie 

przepisów dotychczasowych.  

 

Przepisy wprowadzające 
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Art. 179. 3. 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, do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł 

nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:  

1) 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;  

3) w uczelni czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora 

prowadzi:  

a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej,  

b) od dnia 1 października 2019 r. – senat.  

 

Przepisy wprowadzające 
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Art. 179. 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 wprowadzające 



Politechnika Opolska | Opole University of Technology | www.po.opole.pl  

Dorobek publikacyjny za lata 2017-2018 

w przewodach i postępowaniach 

Art. 179. 6. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia 

doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 

r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, z tym 

że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o 

których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej 

ustawy, 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 tej ustawy, 

przed dniem ogłoszenia tego wykazu,  

Przepisy wprowadzające 
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Dorobek publikacyjny za lata 2017-2018 

w przewodach i postępowaniach 

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 uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem 

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 co najmniej 

10 punktów;  

  

  

Przepisy wprowadzające 
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Dorobek publikacyjny za lata 2017-2018 

w przewodach i postępowaniach 

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 tej ustawy, 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 tej ustawy.  

  

Przepisy wprowadzające 
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Art. 23.  
2. Do zadań rektora należy w szczególności: 
(…) 9) tworzenie szkół doktorskich (…) 
 
Art. 28. 1. Do zadań senatu należy: 
(…) 8) nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie 
sztuki;  
(…) 12) ustalanie programów kształcenia w szkołach 
doktorskich; (…) 
 

 

Zadanie Rektora i zadania Senatu 

Ustawa 2.0. 
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Stopnie i tytuł w systemie szkolnictwa wyższego i nauki – 

Przepisy ogólne 

Art. 177. 1. W systemie szkolnictwa wyższego i nauki nadaje się: 

1) stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki: 

a) stopień doktora, 

b) stopień doktora habilitowanego; 

2) tytuł profesora 

2. Stopień naukowy nadaje się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej. 

Stopień naukowy doktora może być nadany w dziedzinie. 

4. Tytuł profesora nadaje się w dziedzinie albo w dziedzinie i dyscyplinie lub 

dyscyplinach 
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Nadawanie stopnia doktora 

Art. 185. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie posiada 

uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy w 

dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową A+, A albo B+, zwane dalej 

„podmiotem doktoryzującym”. 

2. Stopień doktora może być nadany w dyscyplinie również wspólnie przez 

uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe w 

dyscyplinie, w której każde posiada kategorię naukową A+, A albo B+, w tym z 

udziałem podmiotów zagranicznych posiadających uprawnienia do nadawania 

stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której nadawany jest stopień. Zasady 

współpracy określa umowa zawarta w formie pisemnej, która w szczególności 

wskazuje podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o którym 

mowa w art. 342 ust. 1. 
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Nadawanie stopnia doktora 

Art. 189. 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. 
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Warunki uzyskania stopnia doktora 

Art. 186. 1. Stopień doktora nadaje się osobie, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo 

równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 

pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie 

stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa 

wyższego działa uczelnia, która go wydała; 

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 

przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego 

języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem 

ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na 

poziomie biegłości językowej co najmniej B2; 
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Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 

Art. 192. 1. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 

może dokonywać komisja powołana przez organ, o którym mowa w art. 178 

ust. 1. 

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; 
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Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 

Art. 192. 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 (…) może określić wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 

1 pkt 5, lub dodatkowe warunki dopuszczenia do obrony.3 
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Warunki uzyskania stopnia doktora 

Art. 192 .3) posiada w dorobku co najmniej: 

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w 

recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w 

roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w 

wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub 

b) 1 monografię naukową wydaną 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, albo rozdział w takiej monografii, lub 
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Warunki uzyskania stopnia doktora 

c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu; 

4) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską; 

5) spełniła inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący. 

 

Art. 197. Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie:  

1) kształcenia doktorantów;  

2) eksternistycznym.  
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Rozprawa doktorska 

Art. 187.  

3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym 

monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych 

tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, 

technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i 

wyodrębniona część pracy zbiorowej. 

4. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku 

angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku 

obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy 

rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w 

językach polskim i angielskim. 

Ustawa 2.0. 



Politechnika Opolska | Opole University of Technology | www.po.opole.pl  

Rozprawa doktorska 

Art. 187. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę 

teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach 

oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej lub artystycznej. 

2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie 

w zakresie zastosowania wyników własnych badań 

naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo 

oryginalne dokonanie artystyczne. 
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Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy  

doktorskiej oraz recenzje rozprawy doktorskiej 

Art. 190. 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej 

jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i 

promotora pomocniczego. 

2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 

recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu 

doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo 

instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba 

ubiegająca się o stopień doktora. 

3. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 

miesięcy od dnia jej doręczenia. 
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Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej oraz recenzje rozprawy doktorskiej 

4. Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba 

posiadająca stopień doktora. 

5. Promotorem i recenzentem może być osoba niespełniająca warunków 

określonych w ust. 4, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub 

instytucji naukowej, jeżeli organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1, uzna, że 

osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, 

których dotyczy rozprawa doktorska. 
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Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej oraz recenzje rozprawy doktorskiej 

6. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat: 

1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy 

doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub 

2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 

2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały 

pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1. 
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Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej oraz recenzje rozprawy doktorskiej 

Art. 191. 1. Do obrony rozprawy doktorskiej może być 

dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje 

od co najmniej 2 recenzentów oraz spełniła wymagania, o 

których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5. 
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Warunki prowadzenia szkół doktorskich  

w okresie przejściowym 

Art. 290. W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 

września 2022 r. szkoła doktorska może być prowadzona:  

1) przez uczelnię akademicką, federację podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy Polskiej Akademii 

Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy, 

posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co 

najmniej 2 dyscyplinach;  

Przepisy wprowadzające 
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Warunki prowadzenia szkół doktorskich  

w okresie przejściowym 

3) wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty 

naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub 

międzynarodowe instytuty naukowe, z których każde 

posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co 

najmniej 1 dyscyplinie.  

Przepisy wprowadzające 
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Warunki prowadzenia szkół doktorskich  

w okresie przejściowym 

Art. 291. Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, o 

których mowa w art. 200 ust. 2 ustawy, o której mowa w 

art. 1, oraz program kształcenia w szkole doktorskiej, o 

którym mowa w art. 201 ust. 3 tej ustawy, podaje się po 

raz pierwszy do wiadomości publicznej do dnia 31 maja 

2019 r.  

Przepisy wprowadzające 
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Studia doktoranckie 

Art. 279. 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 którym 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.  

Przepisy wprowadzające 
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Studia doktoranckie 

Art. 179. 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, 

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.  

Przepisy wprowadzające 
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Szkoły doktorskie 

Art. 198. 1. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia 

doktora i odbywa się w szkole doktorskiej.  

2. Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia w co najmniej 

2 dyscyplinach, o których mowa w ust. 3 lub 5.  

(…) 

8. Za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat. 

 

Art. 217. Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie 

eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek o 

wyznaczenie promotora lub promotorów. 
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Podmioty uprawnione do prowadzenia szkół doktorskich 

Liczba możliwych do utworzenia szkół doktorskich  

w podmiocie w danej dyscyplinie 

Art. 198. 3. Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię 

akademicką, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy 

posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 

dyscyplinach, zwane dalej „podmiotem prowadzącym szkołę doktorską”.  
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Podmioty uprawnione do prowadzenia szkół doktorskich 

Liczba możliwych do utworzenia szkół doktorskich  

w podmiocie w danej dyscyplinie 

5. Szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie przez uczelnie 

akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty 

międzynarodowe, z których każde posiada kategorię naukową A+, A albo 

B+ w co najmniej 1 dyscyplinie. Szczegółowy podział zadań związanych z 

prowadzeniem szkoły doktorskiej oraz sposób ich finansowania określa 

umowa zawarta w formie pisemnej, która wskazuje również podmiot 

odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o którym mowa w 

art. 342 ust. 1, i uprawniony do otrzymania środków finansowych na 

wspólne kształcenie w szkole doktorskiej.  
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Podmioty uprawnione do prowadzenia szkół doktorskich 

Liczba możliwych do utworzenia szkół doktorskich  

w podmiocie w danej dyscyplinie 

6. Kształcenie doktorantów może być prowadzone we współpracy z 

innym podmiotem, w szczególności przedsiębiorcą lub zagraniczną 

uczelnią lub instytucją naukową.  

 

7. Podmiot prowadzący szkołę doktorską może prowadzić nie więcej 

niż 3 szkoły doktorskie w danej dyscyplinie. 
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Zasady rekrutacji i regulamin szkoły doktorskiej 

Art. 205. 1. Regulamin szkoły doktorskiej określa organizację kształcenia 

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, w szczególności:  

1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora 

pomocniczego;  

2) sposób dokumentowania przebiegu kształcenia;  

3) sposób przeprowadzania oceny śródokresowej;  

4) warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej.  

2. Regulamin uchwala senat albo rada naukowa co najmniej na 5 miesięcy 

przed rozpoczęciem roku akademickiego, o którym mowa w art. 66.  
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Zasady rekrutacji i regulamin szkoły doktorskiej 

3. Regulamin wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. 

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu senat albo rada 

naukowa i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w 

sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały 

senatu albo rady naukowej, podjętej większością co najmniej 2/3 

głosów statutowego składu tych organów.  

4. Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego.  
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Art. 218. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego 

posiada uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut 

międzynarodowy, w dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową 

A+, A albo B+, zwane dalej „podmiotem habilitującym”. 

Nadawanie stopnia doktora habilitowanego 
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Art. 219. 1. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która: 
1) posiada stopień doktora; 

2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące 
znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, 

w tym co najmniej: 
a) 1 monografię naukową wydaną 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, 
lub 

Warunki uzyskania stopnia doktora habilitowanego 
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b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w 

czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej 

formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b,                                           lub 

c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, 

technologiczne lub artystyczne; 

3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną 

w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w 

szczególności zagranicznej. 

 

Warunki uzyskania stopnia doktora habilitowanego 
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2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić część 

pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest 

indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o stopień doktora 

habilitowanego. 

3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest 

objęty ochroną informacji niejawnych 

Warunki uzyskania stopnia doktora habilitowanego 
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Art. 220. 1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do podmiotu 

habilitującego za pośrednictwem RDN.  

2. Wniosek obejmuje:  

1) opis kariery zawodowej;  

2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2;  

3) wskazanie podmiotu habilitującego (…) 

Procedury nadania stopnia doktora habilitowanego 
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Art. 221. 1. RDN dokonuje oceny formalnej wniosku oraz przekazuje go 

podmiotowi habilitującemu w terminie 4 tygodni od dnia jego otrzymania. 

2. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez podmiot 

habilitujący może on nie wyrazić zgody na przeprowadzenie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i 

zwrócić wniosek do RDN.  

3. W przypadku niewyrażenia zgody, RDN niezwłocznie wyznacza inny 

podmiot habilitujący i przekazuje wniosek temu podmiotowi. Przepisu 

ust. 2 nie stosuje się 

Procedury nadania stopnia doktora habilitowanego 

Ustawa 2.0. 
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Art. 221. 4. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN 

wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej, w tym 

przewodniczącego i 3 recenzentów, spośród osób posiadających stopień 

doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz 

aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym 

międzynarodową, niebędących pracownikami podmiotu 

habilitującego ani uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo 

instytutu międzynarodowego, których pracownikiem 

jest osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego. 

Komisja habilitacyjna 

Ustawa 2.0. 
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Art. 221. 5. Podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania 

informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych 

przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną. Komisja składa się z: 

1) 4 członków wyznaczonych przez RDN; 

2) 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora, zatrudnionych w podmiocie habilitującym, w tym sekretarza; 

3) recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w 

tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem podmiotu habilitującego 

Komisja habilitacyjna 

Ustawa 2.0. 
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Art. 221. 9. Komisja habilitacyjna może przeprowadzić kolokwium 

habilitacyjne w zakresie osiągnięć naukowych albo artystycznych 

osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. Kolokwium 

przeprowadza się w przypadku osiągnięć w zakresie nauk 

humanistycznych, społecznych i teologicznych.  

10. Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego podejmuje komisja habilitacyjna w głosowaniu 

jawnym. Na wniosek osoby ubiegającej się o stopień komisja 

podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym. Opinia nie może być 

pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne.  

Komisja habilitacyjna 

Ustawa 2.0. 
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Art. 227. 1. Tytuł profesora może być nadany osobie, która: 

1) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz: 

a) wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne, 

b) uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty 

finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła 

staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub 

prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub 

instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, 

2) posiada stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz wybitne 

osiągnięcia artystyczne (….) 

 

 

Warunki uzyskania tytułu profesora 

 

Ustawa 2.0. 
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Art. 228. 1. Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się 

na wniosek osoby, o której mowa w art. 227 ust. 1 albo 2(…) 

2. RDN odmawia wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu 

profesora, jeżeli wniosek w sposób oczywisty nie spełnia przesłanek 

określonych w art. 227. Na postanowienie o odmowie wszczęcia 

postępowania przysługuje zażalenie do RDN. 

3. RDN powołuje 5 recenzentów(…) 

 

Ustawa 2.0. 

Procedura nadania tytułu profesora 
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Art. 229. 1. Recenzentem w postępowaniu w sprawie nadania tytułu 

profesora może być osoba posiadająca:  

1) tytuł profesora w zakresie danej dziedziny lub  

2) co najmniej stopień doktora zatrudniona przez co najmniej 5 lat w 

zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która: 

a) przez okres co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołem 

badawczym oraz  

b) posiada znaczący dorobek w zakresie danej dziedziny.  

 

 

Ustawa 2.0. 

Recenzenci 
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Podsumowując – zasadnicze 

terminy w pigułce 
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od 1 października 2018 - 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, 

  

do 31 stycznia 2019 r. uczelnia składa 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, 

  

do 30 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydaje komunikat o 

przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do 

odpowiedniej dyscypliny, 

  

do 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu 

profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych, 

  

 



Politechnika Opolska | Opole University of Technology | www.po.opole.pl  

 

  

od 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, w 

dziedzinach lub dyscyplinach określonych w nowym rozporządzeniu, 

  

do 30 września 2019 r. – stopień nadaje i czynności związane z postępowaniem o tytuł profesora 

odpowiednio nadaje i prowadzi rada jednostki organizacyjnej,  

 

od 1 października 2019 r. – stopień nadaje i czynności związane z postepowaniem o tytuł 

profesora odpowiednio nadaje i prowadzi senat,  

  

od 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, 

  

Postępowania oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., 

 odpowiednio umarza się albo zamyka się. 
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Zamiast zakończenia 
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Czy w ciągu roku magister może 

zostać profesorem tytularnym? 

TAK                                        NIE 
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zostać profesorem tytularnym? 

TAK                                        NIE 


