STUDIA DOKTORANCKIE,

PRZEWODY DOKTORSKIE,
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE,
POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE W ŚWIETLE USTAWY 2.0
USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. 2018 POZ. 1668)
USTAWA Z DNIA 3 LIPCA 2018 R.
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. 2018 POZ. 1669)

UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA
LUB DOKTORA HABILITOWANEGO
• 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 ( nie dotyczy jednostek, które posiadają kategorię naukową C lub nie posiadają kategorii naukowej).
• W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 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.

• Uprawnienie może być przyporządkowane tylko do jednej dyscypliny.
• W terminie do dnia 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 w
jednej z dziedzin

STUDIA DOKTORANCKIE – DO 31.12.2023 R.
• Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach
dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia- 31 grudnia 2023 r.
Dla doktorantów obecnego pierwszego roku studia doktoranckie mogą trwać maksymalnie 5 lat i 3 m-ce.

• Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, sprawują:
do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;
od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – podmioty

( prawdopodobnie będą to Rady Dyscyplin)

wskazane w statutach uczelni.

PRZEWODY DOKTORSKIE, POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE
I POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA
• Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed 1października
2018 r. (tj. przed dniem wejścia w życie ustawy) – są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych z tym, że:

- do dnia 30 kwietnia 2019 r. według dotychczasowego wykazu dziedzin i dyscyplin
- po dniu 30 kwietnia 2019 r. według nowego wykazu dziedzin i dyscyplin
•

Wszczęcia w/w przewodów i postępowań w okresie 01.10.2018-30.04.2019. odbywają się na podstawie przepisów dotychczasowych ale
nadania stopni i tytułów według nowego wykazu dziedzin i dyscyplin

• Stopień nadaje: do dnia 30 września 2019 r. rada jednostki organizacyjnej
od dnia 1 października 2019 r. – organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy ( prawdopodobnie będą to Rady Dyscyplin)

• Czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi: do dnia 30 września 2019 r. rada jednostki organizacyjnej
od dnia 1 października 2019 r. senat

WAŻNE INFORMACJE I DATY
• 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.
• Postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte przed
1 października 2018 r. i te wszczęte od 01.10.2018 do 30.04.2019 oraz przewody doktorskie
niezakończone do dnia 31grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

STARA I NOWA NOMENKLATURA
DO 30 KWIETNIA 2019 WSZCZYNA SIĘ:

PRZEWODY DOKTORSKIE
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE
POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA
PO 30 WRZEŚNIA 2019r. WSZCZYNA SIĘ :
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA:
• STOPNIA DOKTORA
• STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

• TYTUŁU PROFESORA

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA
- OKRES PRZEJŚCIOWY DLA OBECNYCH DOKTORANTÓW
W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się
o nadanie stopnia doktora według nowej procedury:
- postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora
lub promotorów; (szczegóły będą zawarte w „zmianach do Regulaminu studiów doktoranckich” zatwierdzonych w najbliższym
czasie przez Senat UJ. Będą to w większości powielone informacje obowiązujące obecnie, w tym elementy wniosku o wszczęcie
postępowania ale dostosowane do nowej ustawy).
- efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.
UWAGA!
Obecnie obowiązkiem doktoranta jest wszczęcie przewodu doktorskiego do końca 6. semestru studiów doktoranckich (Regulamin
studiów doktoranckich), z dniem 1 października 2019 r. planowana jest zmiana Regulaminu studiów doktoranckich, która zakłada
przesunięcie tego obowiązku dla wszystkich doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim
2019/2020, do końca 7. semestru studiów.

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA
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;
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.
Senat albo rada naukowa może określić inne (dodatkowe wymagania) warunki dopuszczenia do obrony niż te określone
w art. 186 ust. 1 pkt 1-3.

