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INFORMACJA DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

w sprawie zmian wynikających z tzw. Ustawy 2.0 

 

1 października 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Wprowadza ona liczne zmiany w strukturze Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nowy system 

kształcenia doktorantów. 

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące obecnych doktorantów: 

  

Jak ustawa wpłynie na moją sytuację? 

  

Ustawa wprowadza nowe zasady dotyczące zakończenia studiów doktoranckich oraz obrony prac 

doktorskich. Poniżej przedstawiamy kluczowe terminy: 

  

30.04.2019 – ostatni dzień, w którym Rada Wydziału lub innej jednostki prowadzącej studia 

doktoranckie może otworzyć przewód doktorski na podstawie dotychczasowych 

przepisów, a zarazem ostatni termin na uzyskanie stopnia doktora w dyscyplinach 

obowiązujących przed 1.10.2018 r. 

od 01.05.2019 do 30.09.2019 – okres, w którym nie będzie można wszczynać przewodów 

doktorskich ani wszczynać procedur nadania stopnia doktora. W tym czasie jednak 

możliwa będzie obrona doktoratu na podstawie starych przepisów (dla osób, które 

otworzyły przewód przed 30.04.2019 r.). 

30.09.2019 – ostatni dzień, w którym Rada Wydziału lub inna jednostka prowadząca studia 

doktoranckie może nadać stopień doktora (tylko dla osób, które otworzyły przewód przed 

30.04.2019). 

01.10.2019 – pierwszy dzień, w którym możliwe będzie wszczynanie procedury nadania stopnia 

doktora na podstawie nowych przepisów. W miejsce Rad Wydziałów stopień doktora będą 

wówczas nadawały Rady Naukowe Dyscyplin/Dziedzin (organ ustanowiony przez Senat 

UW). Szczegóły dotyczące składu Rad Naukowych Dyscyplin/Dziedzin oraz samej 

procedury nie są jeszcze znane. 

31.12.2021 – wszystkie przewody doktorskie wszczęte na podstawie dotychczasowych 

przepisów muszą zostać zamknięte przed tą datą. W przeciwnym wypadku zostaną 

zamknięte z mocy prawa. Po tym terminie, pomimo zamkniętego przewodu doktorskiego, 

nadal będzie możliwe uzyskanie stopnia doktora, jednak już na nowych zasadach. 

31.12.2023 – ostateczny termin, w którym wszyscy doktoranci, którzy rozpoczęli studia 

doktoranckie na podstawie dawnych przepisów, muszą ukończyć studia. 
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Jakie są najważniejsze różnice między starymi i nowymi zasadami ? 

  

Stare zasady: 

• Oficjalna nazwa procedury to “przewód doktorski” 

• Obowiązkowe egzaminy doktorskie 

• Co najmniej dwóch recenzentów 

• Publikacje w czasopismach naukowych z listy A, B lub C wykazu Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (lista została zniesiona wraz z uchwaleniem nowej ustawy) 

• Stopień doktora nadawany zgodnie z nowym podziałem na dyscypliny (jeżeli nadanie 

stopnia nastąpi po 30.04.2019). Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl//content/uploads/2018/09/nowy-podzia-

dyscyplin-tabela.pdf 

  

Nowe zasady: 

• Oficjalna nazwa procedury to “postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora” 

• Nie ma obowiązku przeprowadzania egzaminów doktorskich 

• Obowiązkowa weryfikacja efektów kształcenia zgodnych z PRK (Polska Rama 

Kwalifikacji) na poziomie 8 (obecnie nie są dostępne szczegółowe informacje na temat 

sposobu tej weryfikacji) 

• Co najmniej trzech recenzentów 

• Publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych na nowej liście czasopism MNiSW 

(lista zostanie opublikowana do czerwca 2019 r.) lub monografia opublikowana przez 

wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane 

monografie naukowe, albo rozdział w takiej monografii: 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8a

b54.pdf  

• Stopień doktora zostanie nadany zgodnie z nowym podziałem dyscyplin.   

  

 

Czy system stypendialny ulegnie zmianom? 

 

Nic się nie zmieni w zasadach przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia 

stypendium doktoranckiego. Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów 

ulegną zmianom, jednak nie zostały jeszcze ogłoszone. 

 

 

 

 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf
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Jak będzie zorganizowany nowy system kształcenia doktorantów? 

 

Studia doktoranckie będą prowadzone przez Szkoły Doktorskie. Na Uniwersytecie Warszawskim 

powstaną co najmniej cztery takie szkoły: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Szkoła 

Doktorska Nauk Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz 

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska. Każda z nich prawdopodobnie przyjmie 100 nowych 

doktorantów w każdym roku, za wyjątkiem Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, która będzie 

przyjmowała prawdopodobnie około 20 doktorantów rocznie. 

 

Czym będzie się różniło kształcenie w Szkołach Doktorskich od obecnych 

studiów doktoranckich?   

 

Szkoły doktorskie będą oferowały programy bardziej interdyscyplinarne i zorientowane na 

badania. Nowi doktoranci będą mieli znacznie większy wpływ na kształt swojego programu 

studiów i każdy doktorant, który nie ma jeszcze stopnia doktora, będzie otrzymywał stypendium. 

Jednakże, doktoranci w szkołach doktorskich będą podlegali ocenie śródokresowej, a uzyskanie 

pozytywnej oceny będzie konieczne do kontynuowania studiów. Ponadto, nowi doktoranci nie 

będą mieli dostępu do stypendiów przewidzianych w dotychczasowych przepisach. 

 

Czy mogę przenieść się do Szkoły Doktorskiej? 

  

Nie jest możliwe przeniesienie się ze studiów doktoranckich do wybranej Szkoły Doktorskiej, ale 

doktoranci mają możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji 

zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Kształcenie w szkołach doktorskich rozpocznie 

się w październiku 2019 r. 

  

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji? 

  

Zachęcamy do obserwowania strony Samorządu Doktorantów na Facebooku: 

https://www.facebook.com/samorzad.doktorantow.uw/ i do regularnego odwiedzania strony 

internetowej http://www.doktoranci.uw.edu.pl/. 

 

Możesz również skontaktować się z  Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego 

mailowo: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl. 

https://www.facebook.com/samorzad.doktorantow.uw/
http://www.doktoranci.uw.edu.pl/
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