
PRZEWÓD DOKTORSKI
WYCIĄG Z PRZEPISÓW

Podstawa prawna:
1/ Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
2/ Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.)
3/ Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200)

I. Przepisy     ogólne   - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki:

Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek 
osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

Warunkiem     wszczęcia   przewodu doktorskiego 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 do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub 
w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej. (tu ewentualnie: jakie 
to są czasopisma)

Stopień     doktora     nadaje     się     osobie,     która  :
1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada 
dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym;
2) zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
3) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
4) zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość 
nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5.

Egzaminy     doktorskie   są przeprowadzane w zakresie:
1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
2) dyscypliny dodatkowej;
3) obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia
doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4.

Rozprawa     doktorska  , przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i 
promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7, powinna stanowić oryginalne 
rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną 
wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego 
prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego 
tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów 
opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra 
właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli 
odpowiada warunkom określonym w ust. 1.

 Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy 
zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, 
wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, 
odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
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Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być 
przedstawiona w języku innym niż polski.

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa 
doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. 

Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami rady jednostki organizacyjnej w
przedmiocie:
1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, 
w przypadku jego udziału w przewodzie;
2) wyznaczenia recenzentów;
3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
5) nadania stopnia doktora.

II. Przepisy     szczegółowe   –  wg Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 września 2011 r. w 
sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, 
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, wraz     z   
wnioskiem     o     wszczęcie   przewodu doktorskiego przedstawia:

1) oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód 
doktorski kopię dokumentu     stwierdzającego     posiadanie     tytułu     zawodowego  , o którym mowa w art. 
12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”, lub dyplomu, o którym mowa w art. 
191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365, z późn. zm.3));

2) proponowany     temat     i     koncepcję   rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, 
dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję 
osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej;

3) wykaz     prac     naukowych  , oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
4) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o 

nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie.
Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:
a/ certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów 

potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do 
rozporządzenia;

b/ wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż 
język polski.

Po     wszczęciu   przewodu doktorskiego rada jednostki organizacyjnej wyznacza promotora, w 
celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.

Rada     jednostki     organizacyjnej  :
1) powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:
a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej — w składzie co 

najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie 
tej dyscypliny naukowej, w tym promotora
albo promotora i kopromotora,

b) dyscypliny dodatkowej —  w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej 
jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny 
naukowej

c) nowożytnego języka obcego — w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej 
jedna naucza tego języka w szkole wyższej;

2) może powołać komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony 
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rozprawy doktorskiej, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, zwaną dalej „komisją doktorską”, 
spośród członków rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w 
zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewnej 
dyscypliny naukowej; w skład komisji doktorskiej, liczącej co najmniej siedem osób, wchodzą 
ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej oraz promotor albo promotor i kopromotor.

W skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej rada 
jednostki organizacyjnej może powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.

 Egzaminy     doktorskie   zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę jednostki 
organizacyjnej. Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący rady jednostki 
organizacyjnej.

Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w formie 
elektronicznej i w formie papierowej. 

Promotor przedstawia przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej rozprawę doktorską 
wraz ze swoją pisemną opinią.

Rada jednostki organizacyjnej, na wniosek przewodniczącego rady, powołuje co najmniej 
dwóch recenzentów.

Recenzję     przedstawia     się     radzie   jednostki organizacyjnej, w formie papierowej i 
elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej 
sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej może przedłużyć termin 
przedstawienia recenzji o miesiąc.

   Recenzja     zawiera   szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską 
warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy.

Recenzja     może   zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy 
doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje rada jednostki organizacyjnej. 
Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada radzie jednostki 
organizacyjnej, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci 
przedstawiają radzie jednostki organizacyjnej recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy 
doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji rada jednostki organizacyjnej przekazuje 
wszystkie     recenzje   Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej „Centralną 
Komisją”, w formie elektronicznej.

Rada jednostki organizacyjnej, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora 
albo promotora i kopromotora oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy 
doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, zwanej dalej „obroną”.

Rada jednostki organizacyjnej zawiadamia, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, o 
terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania 
stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie jednostki 
organizacyjnej. W zawiadomieniach podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy 
doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o zamieszczeniu 
streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie podmiotowej jednostki 
organizacyjnej.

Obrona odbywa się na otwartym     posiedzeniu     rady   jednostki organizacyjnej albo komisji 
doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i 
kopromotora.

Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, a następnie 
recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący 
rady jednostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji, a następnie 
otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy 
wypowiedź kandydata.

Po zakończeniu obrony rada jednostki organizacyjnej podejmuje     uchwały   w sprawie 
przyjęcia obrony i nadania stopnia doktora.
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