1 marca 2019 r.
Data/
zagadnienie
1.03.2019 r./
nauka
ewaluacja

Podstawa
w UPW*
art. 323 ust. 1

Podmiot
lub organ
KEN

Wejście w życie/uchylenie przepisów Ustawy**
Wybrane konsekwencje/zakres działań
Tworzy się Komisję Ewaluacji Nauki. Pierwsza kadencja
Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia
31 grudnia 2022 r

Uwagi

Kandydatów (po jednym w każdej dziedzinie, w
której prowadzą działalność naukową) mogą
zgłaszać uczelnie, instytut PAN, instytut badawczy,
instytut międzynarodowy jeżeli w dniu
poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, co
najmniej w 1 dyscyplinie w danej dziedzinie
posiadają kategorię naukową A+, A lub B+ oraz nie
posiadają kategorii naukowej C.

30 kwietnia 2019 r.
30.04.2019 r./
uprawnienia

art. 177 ust. 3

CK

Upływa termin na wydanie przez Centralną Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów komunikatu o przyporządkowaniu uprawnień
do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do
odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin oraz o
uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin, na
podstawie których w okresie do 31 grudnia 2023 r. mogą być
nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego.

Przyporządkowanie ważne do 31 grudnia 2023.,
potem według nowej ewaluacji.

30.04.2019 r./
uprawnienia

art. 179 ust. 1

uczelnia

Od tego dnia nadanie stopnia doktora, stopnia doktora
habilitowanego lub tytułu profesora w nowych w dziedzinach i
dyscyplinach, także dla wszczętych przed wejściem Ustawy

Stopień nadaje:
- do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki
organizacyjnej,
od dnia 1 października 2019 r. – senat lub inny
organ wskazany w statucie

30.04.2019 r./
stopnie i tytuły

art. 179 ust. 1

uczelnia

Ostateczny termin wszczęcia przewodu doktorskiego,
postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu
profesora wg starych zasad (stopnie i tytuł nadawane w nowych
dziedzinach i dyscyplinach).

1 maja 2019 r.
Od 1.05.2019 do 30.09.2019 nie wszczyna się postępowań w
sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego
i tytułu profesora.

1.05.2019 r./
stopnie i tytuły

art. 179 ust. 5

1.05.2019 r./
studia

art. 206 ust. 1

uczelnia

Od 1.05.2019 do 31.12.2021 uczelnia, która:
1) posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w
dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek
studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów
na tym kierunku na określonym poziomie i profilu;
2) nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w
dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów,
może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów
na tym kierunku na określonym poziomie i profilu
praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie
studiów przygotowujących do wykonywania zawodu
nauczyciela.

1.05.2019 r./
studia

art. 206 ust. 3

uczelnia

Od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2021 nie jest wymagane
pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku
przyporządkowanym do dyscypliny, w której uczelnia posiada
uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Uczelnia, o której mowa w może uzyskać
pozwolenie na utworzenie studiów
przygotowujących do wykonywania zawodu
nauczyciela, jeżeli zawarła porozumienie o
współpracy przy prowadzeniu tych studiów z
uczelnią, która posiada uprawnienie do nadawania
stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest
przyporządkowany kierunek studiów. Uczelnia,
która posiada uprawnienie do nadawania stopnia
doktora, może zawrzeć takie porozumienie w
danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.

31 maja 2019 r.
31.05.2019 r./
doktoranci

art. 291

uczelnia

Upływa termin na podanie po raz pierwszy do wiadomości
publicznej ustalonych przez Senat zasad rekrutacji do
szkoły doktorskiej oraz programu kształcenia w szkole
doktorskiej.

Szkoła może być utworzona dla co najmniej
dwóch dyscyplin naukowych.

1 października 2019 r.
1.10.2019 r./
doktoranci

art. 1 pkt 3

Wejście w życie przepisów Ustawy
art. 86-95 – dot. stypendiów socjalnych dla studentów
art. 198-216 – przepisy regulujące kształcenie doktorantów
art. 263 – delegacja do wydania rozporządzenia dot. ewaluacji
szkół doktorskich.

1.10.2019 r.
stopnie i tytuły

art. 179 ust. 5

Można wszczynać postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.

1.10.2019 r.
stopnie i tytuły

art. 179 ust. 3

senat

Stopień doktora albo stopień doktora habilitowanego nadaje
senat lub wskazany w statucie organ.
Czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu
profesora prowadzi senat.

1.10.2019 r.
stopnie i tytuły

art. 180

senat/
rada
naukowa

Upływa termin na wejście w życie uchwały w sprawie sposobu
wyznaczania i zmiany promotora lub promotorów oraz
szczegółowego tryb postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora i stopnia doktora habilitowanego.

1.10.2019 r.
ustrój i
zarządzenie /
doktoranci

art. 292

uczelnia

Upływa termin na uchwalenie regulaminów szkół doktorskich na
podstawie przepisów Ustawy.
Wejście w życie regulaminów szkół doktorskich.

Dotyczy to nadawania stopni według
postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie
Ustawy do dnia 30 kwietnia 2019 r.

30 czerwca 2020 r.
30.06.2020 r. /
stopnie i tytuły

art. 176

uczelnia

Koniec okresu przejściowego, gdy postępowanie w sprawach
nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora
habilitowanego prowadzone jest na podstawie
zmodyfikowanych starych przepisów.

Uwzględnia się nowe wymagania

31 grudnia 2020 r.
31.01.2020 r./
stopnie i tytuły

art. 178

31.01.2020 r./
Stopnie i tytuły

art. 189

Koniec okresu przejściowego w stosowaniu art. 8,9 i 15 Ustawy
o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki.
Znosi się Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów i nie
finansuje się jej.

1 stycznia 2021 r.
1.01.2021 r. /
stopnie i tytuły
1.01.2021 r. /
stopnie i tytuły

art. 179
ust. 10
art. 187 ust. 3

1.01.2021 r. /
nauka i
ewaluacja

art. 324 ust. 1

RDN
RDN

Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Rada Doskonałości Naukowej prowadzi postępowania dotyczące
wznowienia, nieważności, w sprawie nadania stopnia doktora i
doktora habilitowanego albo tytułu profesora
Rozpoczyna się pierwsza ewaluacja jakości działalności
naukowej, obejmująca okres 2017–2020

31 grudnia 2021 r.
31.12.2021 r. /
uprawnienia

art. 206 i 207

31.12.2021 r. /
stopnie i tytuły

art. 179 ust. 4

Koniec okresów przejściowych dotyczących pozwolenia
utworzenia kierunku jeśli posiada się uprawnienia do nadawania
stopni
Postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu
profesora oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia
31.12.2021 odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Od 1maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

31 grudnia 2023 r.
31.12.2021 r. /
stopnie i tytuły
31.12.2021 r. /
doktoranci

art. 191 ust. 2

RDN

art. 279

Zakończenie pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej.

Kadencja rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2019 r.

Upływa termin na prowadzenie studiów doktoranckich
rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/ 2020 na starych
zasadach.

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi
prowadzą do dnia 30 września 2019 r. rady
jednostek, od 1 października 2019 do 31 grudnia
2023 – podmioty wskazane w statucie.

*UPW- Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
**Ustawa- Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

