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USTAWA Z DNIA 18.05.2011 R. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, 
USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM... ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH 
USTAW. (DZ. U. NR 84, POZ. 455) 
 

Przewody doktorskie 
Art. 11. 
1. Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego, a stopień doktora habilitowanego w 
drodze postępowania habilitacyjnego, wszczętych na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia. 
2. Warunkiem wszczęcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej   
w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o 
zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego ds. nauki lub w recenzowanym 
sprawozdaniu z konferencji międzynarodowej. 
Art.12 
1. Stopień doktora nadaje się osobie, która.... 
4) zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka 
Art. 13. 
1.Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieka promotora albo promotora i promotora 
pomocniczego. 
6. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa 
doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy 
rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim. 
7. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły 
wyższej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie ... zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę 
jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej a recenzje w dniu ich przekazania przez 
recenzentów. 
8. Recenzje  podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich 
złożeniu do CK w celu ich opublikowania w BIP. 
Art. 20. 
5. W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób 
zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest 
osoba ubiegająca się o nadanie stopnia. 
6. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej lub członkiem komisji 
habilitacyjnej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie 
danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej..., prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w 
zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny. 
7. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w 
opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy 
wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny... i 
nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. 
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Postępowania habilitacyjne 
Art. 18a 
1. Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do CK 
2. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje we wniosku jednostkę 
organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do 
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. 
3. W przypadku, gdy rada jednostki...... nie wyrazi zgody...., postępowanie prowadzi jednostka 
wyznaczona przez CK.. 
5. CK w terminie 6 tygodni powołuje komisję habilitacyjną - 4 członków, w tym 2 recenzentów spoza 
jednostki prowadzącej postępowanie - wskazane przez CK, 3 członków, w tym 2 recenzentów wyznaczo-
nych przez jednostkę prowadzącą. 
7. W terminie nie dłuższym niż 6 tygodni... recenzenci przygotowują recenzję . 
8. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu  się z autoreferatem  członkowie komisji habilitacyjnej w 
głosowaniu jawnym podejmują uchwalę zawierająca opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania 
stopnia doktora habilitowanego. 
9. Głosowanie.... na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia, przeprowadza się w trybie tajnym. 
10. W szczególnych przypadkach ... komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego 
osiągnięciach i planach naukowych, 
11. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie... uchwałę  
zawierająca opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia... wraz z uzasadnieniem i pełna 
dokumentacją, w tym recenzjami. Na podstawie tej opinii rada..., w terminie miesiąca, podejmuje 
uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. 
12. Rada zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej  się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego wraz z autoreferatem, informacją o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram 
przebiegu postępowania o raz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia, wraz z uzasadnieniem. 
 

Art. 30 
1. Przyjęcie funkcji promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie 
doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o 
nadanie tytułu profesora, a także sporządzenie opinii na wniosek CK jest obowiązkiem nauczyciela lub 
pracownika naukowego. 
 

 

Przepisy przejściowe 
Art. 33 
1. Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, niezakończone do 
wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. 
2. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na wniosek osoby ubiegającej się o 
nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, mogą być prowadzone 
przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie 
przepisów dotychczasowych albo przewody doktorskie, postępowania  habilitacyjne oraz 
postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art.2, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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ROZPORZĄDZENIA 
Rozporządzenie MNiSzW z dnia  8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki 
oraz dyscyplin naukowych.. 
Minister określił, po zasięgnięciu opinii CK, dziedziny nauki, mając na uwadze istniejące stopnie i tytuły,  
a także rozwój dziedzin i dyscyplin nauki, z uwzględnieniem obszarów kształcenia ( dotychczas wykaz 
dziedzin i dyscyplin określała uchwałą CK). 
Wyróżnionych zostało osiem obszarów wiedzy. W  dziedzinie nauk technicznych: określono 22 
dyscypliny  naukowe 

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 01.09.2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej 
się o nadanie stopnia  doktora habilitowanego. 
Minister określił kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, biorąc pod uwagę osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinach nauki i sztuki lub 
obszarach wiedzy, współpracę międzynarodową, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz uzyskane 
nagrody. 
 

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 22.09.2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 
Minister określił szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w 
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a w szczególności: 
2) wzór ankiety oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu 
profesora, uwzględniając różne dziedziny nauki i sztuki; 
3) skład oraz tryb działania komisji i zespołów powoływanych przez rady jednostek organizacyjnych 
przeprowadzających przewody doktorskie lub postępowanie o nadanie tytułu profesora, uwzględniając 
możliwość powoływania do składu komisji i zespołów osób posiadających tytuł profesora lub stopień 
doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora 
habilitowanego na podstawie art. 21a, a w przypadku postępowania o nadanie tytułu naukowego 
– wyłącznie osób z tytułem profesora; 
4) możliwość i warunki powtórnego zdawania egzaminów doktorskich; 
5) wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego; 
6) sposób przedstawiania i oceniania rozpraw doktorskich, w tym także będących pracami zbiorowymi, z 
uwzględnieniem zróżnicowania ze względu na dziedziny nauk i sztuki, a także podejmowania uchwał o 
nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego; 
10) sposób publikowania przez Centralną Komisję w Biuletynie Informacji Publicznej, recenzji złożonych w 
przewodach o nadanie stopni doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora oraz sposób i zasady 
przekazywania przez szkołę wyższą lub inną jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód 
doktorski recenzji złożonych w tym przewodzie.; 

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania 
wynagrodzenia promotorowi  oraz za recenzję i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu 
habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 
Członkom komisji habilitacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, za 
sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje 
jednorazowe wynagrodzenie. 
Wynagrodzenie... wypłaca jednostka organizacyjna przeprowadzająca przewód doktorski, postępowanie 
habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora. Obowiązek ten może przejąć jednostka 
zatrudniająca osobę ubiegająca się o nadanie stopnia..., na zasadach określonych w umowie zawartej z 
jednostka przeprowadzającą przewód doktorski.... 
 

 


