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Polemiki
O wymaganiach (nie tylko prawnych)
stawianych przewodom doktorskim
w zakresie psychologii

Jerzy Brzeziński
Instytut Psychologii UAM

Od kilku lat zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego w renomowanych uczelniach 
wiedzie przez studium doktoranckie. Jego ukończenie, czyli uzyskanie stopnia doktora, umożliwi zatrudnienie 
na stanowisku adiunkta. Przez cztery lata słuchacze studium muszą przygotować pracę doktorską, zdać 
stosowne egzaminy i uzyskać stopień doktora.
Każdy ze słuchaczy studium jest zobowiązany do otwarcia przewodu doktorskiego pod koniec – na ogół – 
drugiego roku studiów doktoranckich. To niezbyt dużo czasu. Warto więc zastanowić się nad tym, jakim 
wymaganiom należy sprostać, aby przejść pozytywnie przez ten próg. Śledząc poczynania psychologów-
doktorantów odniosłem wrażenie, że nie są oni w pełni zorientowani, jeśli chodzi o formułowane pod ich 
adresem, oczekiwania (także te, wyprowadzane ze stosownych przepisów prawnych).
Spróbuję więc przedstawić – korzystając z własnego doświadczenia związanego z wielokrotnym pełnieniem roli 
promotora i recenzenta w przewodach doktorskich oraz członkostwem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego 
i Stopni Naukowych (od 1991 r.) – moje przemyślenia na ten temat. Należy je potraktować jako mój głos 
w dyskusji.

STAN PRAWNY

Przeprowadzanie przewodów doktorskich regulowane jest przez dwa podstawowe dokumenty: Ustawę z dnia 12 
września 1990 r. O tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U. nr 65 z dn. 27 września 1990 r., poz. 386) 
oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 1991 r. W sprawie szczegółowego trybu  
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
naukowego (Dz.U. nr 92, z dn. 16 października 1991 r., poz. 410).
Na pierwszym etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej będą nas interesowały jedynie te przepisy, które 
regulują otwarcie przewodu doktorskiego oraz określają zadania promotora.
Ustawa O tytule [...] reguluje to następująco:
Art. 9.1. Stopień naukowy jest nadawany w drodze przewodu wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się 
[wyróżnienie – J. B.] o nadanie stopnia.
Art. 11.1. Rozprawa doktorska pisana pod opieką promotora powinna stanowić oryginalne rozwiązanie 
przez autora zagadnienia naukowego oraz wykazywać jego ogólną wiedzę teoretyczną w danej 
dyscyplinie naukowej i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
Art. 12.2. Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie: 
1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, 
2) wyznaczenia recenzentów, 
3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, nadania stopnia naukowego doktora.
Z Rozporządzenia w sprawie wynika, że:
§ 1.1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora [...] przedstawia kierownikowi jednostki  
organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora [...] 2) proponowany temat i koncepcję 
rozprawy doktorskiej oraz propozycję w sprawie osoby promotora [...].
2. Kandydat może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wykaz prac naukowych lub 
twórczych prac zawodowych albo artystycznych oraz opinię członka rady wydziału lub rady naukowej,  
zwanej dalej „radą”, mającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
Jaka jest – w świetle przepisów – rola promotora? Reguluje ją, zacytowany wyżej, art. 11.1 Ustawy [...] oraz 
drugi z przytoczonych wyżej dokumentów (Rozporządzenie [...]):
§ 4.1.: Rozprawa doktorska powinna być złożona promotorowi w pięciu egzemplarzach w druku lub 
maszynopisie. Promotor przedstawia ją wraz ze swoją opinią przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej.
Ponadto promotor wchodzi w skład komisji, którą rada może powołać w celu przeprowadzenia czynności 
związanych z przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem jej do publicznej obrony (§2 Rozporządzenia [...]).
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Tyle przepisy.

SPECYFIKA DYSCYPLINY.
CO POWINNA WNOSI  PRACA DOKTORSKA DOĆ  PSYCHOLOGII

Wyjdźmy od jakiejkolwiek klasyfikacji nauk. Zaczyna się ona od podziału wszystkich dyscyplin naukowych na 
empiryczne i formalne. Psychologia jest zaliczana do nauk empirycznych, co pociąga za sobą określone 
konsekwencje dla sposobu przyłączania nowych twierdzeń do korpusu twierdzeń zaakceptowanych przez 
społeczność uczonych (tu: psychologów) jako takich, które z zadowalającym przybliżeniem odzwierciedlają 
interesującą psychologów rzeczywistość (np. zachowanie człowieka). Psycholog − jako badacz − opisuje i wyjaś-
nia zachowanie się człowieka za pomocą zaakceptowanych przez społeczność uczonych, głównie psychologów, 
konstruktów teoretycznych. Ta akceptacja wymaga konfrontacji wysuwanych przez badacza hipotez z danymi 
empirycznymi, uzyskanymi w intersubiektywnie komunikowalnym i kontrolowalnym (powtarzalnym!) badaniu 
naukowym. Regułami budowy teorii (dokładniej „kandydatek” na teorię oraz ich akceptacji, w badaniu 
empirycznym, zajmuje się metodologia. Trudno traktować poważnie kogoś, kto nie opanował metodologicznych 
podstaw psychologii i przystępuje do pisania pracy doktorskiej (empirycznej!), rozwiązującej określony (nowy) 
problem psychologiczny. Przecież od autora pracy doktorskiej oczekuje się, że nie tylko podejmie on nowy 
problem (i to problem nietrywialny), ale – co więcej – rozwiąże go zgodnie z przyjętymi standardami badawczymi 
(co wcale nie musi przecież oznaczać, że badaczowi nie wolno konstruować nowych metod pozyskiwania danych 
empirycznych i odwoływać się do nowych procedur akceptowania twierdzeń pretendujących do miana twierdzeń 
naukowych – to przecież twórczość!).
To, co daje badaczowi metodologia, to umiejętność takiego zaplanowania i przeprowadzenia badania 
empirycznego oraz przedstawienia jego wyników, że każdy inny badacz, który zechce powtórzyć dane badanie, 
będzie mógł to uczynić, korzystając jedynie z zawartego w raporcie (artykuł, książka) opisu oraz sięgając po 
ogólnie dostępne i przytoczone w wykazie literatury cytowanej źródła (artykuły, książki, aparatura, testy itp.).
Dlaczego o tym piszę? Piszę dlatego, że nie wyobrażam sobie projektu pracy empirycznej, którego autor nie 
będzie w stanie przekonać rady naukowej, że takie badanie jest zaplanowane zgodnie z metodologicznymi 
„regułami gry”, że badanie, o którym traktuje projekt, jest powtarzalne. Psychologia jest bowiem nauką 
empiryczną, a nie taką dyscypliną naukową, jak matematyka, logika czy teologia. W tych trzech dyscyplinach 
naukowych obowiązują inne reguły metodologiczne, inaczej akceptuje się twierdzenia pretendujące do miana 
twierdzeń naukowych. Inny jest warsztat badawczy filozofa, teologa, matematyka, logika, a inny historyka, 
językoznawcy czy literaturoznawcy. Tak jest! Można co prawda wskazywać na wspólne elementy warsztatu 
naukowego czy wspólne elementy warsztatu badaczy zajmujących się dyscyplinami empirycznymi, ale należy 
też pamiętać, że są cechy specyficzne warsztatu poszczególnych dyscyplin naukowych. I tak, zwłaszcza 
psychologia także ma swoiste metody warsztatowe. Psycholog podejmujący badanie empiryczne powinien 
uwzględnić w projekcie badania to, że między badaczem a osobą badaną zachodzi interakcja będąca źródłem 
artefaktów.
W intencji ustawodawcy rozprawa doktorska powinna przynieść przede wszystkim „oryginalne rozwiązanie  
przez autora zagadnienia naukowego”. Co to oznacza? Według mnie doktorant powinien − po pierwsze − dobrze 
orientować się we współczesnym stanie badań nad zagadnieniem, któremu chce poświęcić rozprawę doktorską 
i − po drugie − reprezentować dość wysoki poziom świadomości metodologicznej, aby faktyczny i rozwiązywalny 
problem naukowy mógł znaleźć swoje „oryginalne rozwiązanie” na kartach pracy doktorskiej.
Prowadzenie badań, zwłaszcza w niektórych działach współczesnej psychologii, wymaga opanowania złożonego 
warsztatu badawczego (znajomości aparatury rejestrującej dane, konstrukcji złożonych narzędzi pomiarowych, 
zaawansowanych analiz statystycznych). Nie wystarczy tylko „bierna” znajomość tego warsztatu. Badacz musi 
opanować go „czynnie”.
Wreszcie, co nie mniej ważne, przyszły doktor psychologii musi opanować umiejętność pisania rozpraw 
naukowych. Niestety, polskie studia psychologiczne nie przygotowują studentów do podjęcia przez nich, po 
uzyskaniu magisterium, studiów wyższego stopnia – doktoranckich. Niekiedy konspekt jest ich pierwszą, 
w pełni samodzielną próbą pisarską. To oczywiście niedobrze i dlatego uważam, że doktorant powinien przed 
przystąpieniem do otwierania przewodu doktorskiego opublikować jeden, dwa artykuły i wygłosić referat na 
konferencji naukowej czy zaprezentować plakat. Jeżeli ktoś uważa, że napisze rozprawę doktorską, to zapewne 
napisał dobrą (w sensie naukowym, rzecz jasna) pracę magisterską; jest to jakiś predyktor sukcesu na nowym 
polu osiągnięć naukowych. Taka dobra praca magisterska może stać się podstawą do napisania pierwszego 
artykułu naukowego. Od tego można zacząć gromadzenie doświadczeń pisarskich. Jeżeli jednak konspekt nie 
będzie wsparty jakimś dorobkiem opublikowanym, to osłabia to pozycję naukową przyszłego, samodzielnego 
badacza. Co więcej, nie budzi on zaufania jako osoba przymierzająca się do pracy naukowej. To pierwsze 
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głosowanie nad wszczęciem przewodu doktorskiego jest zarazem pierwszym ważnym krokiem na drodze do 
rozwoju naukowego, drodze, której ostatnim etapem będzie głosowanie nad wnioskiem o nadanie stopnia 
naukowego.
Jeżeli kandydat nie przedstawi nam żadnych „twardych” danych na swój temat (artykuły, raporty, referaty 
naukowe itp.), to trudno będzie członkom rady podjąć decyzję na „tak”. Na podstawie bowiem jakich wskaźników 
mieliby oni ocenić przygotowanie do pracy badawczej kandydata? Jeśli chodzi o mnie, to mogę głosować 
z pełnym przekonaniem (na „tak” lub „nie”), jeżeli: wysłucham referatu doktoranta na temat planowanej pracy; 
wysłucham opinii o nim samym, jego dorobku, a także projekcie pracy doktorskiej wygłoszonej przez opiekuna 
naukowego; wysłucham opinii specjalisty powołanego przez radę; będę miał możliwość (tak jak i pozostali 
członkowie rady) zadawania doktorantowi, opiekunowi i opiniodawcy pytań.
Poważna dyskusja prowadzić będzie do równie poważnego i odpowiedzialnego głosowania nad wnioskiem 
o otwarcie przewodu doktorskiego. W interesie doktoranta i rady jest to, aby decyzja była podejmowana po jak 
najlepszym zapoznaniu się rady z projektem pracy. Uchwała o otwarcie przewodu doktorskiego zapada wówczas, 
gdy więcej niż połowa uprawnionych członków rady będzie głosowała pozytywnie. Pamiętajmy, że wynik 
głosowania to suma pojedynczych głosów osób, które głosują zgodnie z własnym sumieniem i nie muszą się 
nikomu tłumaczyć, dlaczego głosowały tak, a nie inaczej. Te osoby doktorant powinien przekonać do siebie jako 
dojrzałego badacza i do projektu wartościowej (według doktoranta i przynajmniej jego opiekuna) pracy doktor-
skiej.

KONSPEKT

Zacznijmy od podstawowego dla naszych rozważań pytania: Kiedy projekt pracy jest na tyle dojrzały, że można 
rozpocząć procedurę przeprowadzenia przewodu doktorskiego?
Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, przypomnę, jaką strukturę ma typowy raport z badań 
empirycznych. Otóż składa się on z czterech części: (1) problemu – sformułowania pytania badawczego 
i odniesienia go do stanu badań referowanych w literaturze przedmiotu; (2) metody – opisu osób badanych, 
operacjonalizacji zmiennych, planu badania oraz planu analizy statystycznej danych; (3) wyników – opisu 
wyników, ustosunkowanie się do hipotez badawczych; (4) dyskusji wyników – odniesienia uzyskanych wyników 
do współczesnego stanu badań. Szerzej piszę o tym w Metodologii badań psychologicznych (s. 599-603).
Projekt badania można uznać za dojrzały, co oznacza, że można ująć go pod postacią konspektu pracy 
doktorskiej, jeżeli:
(1) w zarysie będzie przedstawiał problem (wraz z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu);
(2) będzie zawierał: informacje na temat osób badanych; plan badania i kontroli zmiennych (np. eksperymentu 
wieloczynnikowego); plan operacjonalizacji zmiennych (a jeszcze lepiej, gdy badacz będzie już dysponował 
sprawdzonym zestawem narzędzi); plan projektowanej analizy statystycznej danych.

OPIEKUN NAUKOWY

Opiekunem naukowym jest samodzielny pracownik naukowy, który do chwili otwarcia przewodu doktorskiego 
sprawuje opiekę nad doktorantem. Oczywiście powinna zachodzić zgodność zainteresowań naukowych 
doktoranta i opiekuna naukowego. Jest to rola związana ze studium doktoranckim. Ustawa nic nie mówi 
o opiekunie naukowym. Zakres jego obowiązków zależy, jak mi się wydaje, od uzgodnień zawartych między 
kierownikiem studium, doktorantem i oczywiście samym opiekunem. Niczego tu nie można nakazać. 
Harmonijna współpraca wymaga wzajemnego zaufania i zrozumienia. W moim przekonaniu jest to ważna rola. 
Od tego, jak będzie ona sprawowana, zależeć będzie jakość pierwszych kroków doktoranta jako profesjonalnego 
badacza. Na ogół opiekun naukowy staje się proponowanym przez doktoranta promotorem pracy doktorskiej.

PROMOTOR

Rola promotora jest pobieżnie opisana przez ustawodawcę, chociaż ma on podstawowe znaczenie dla 
pozytywnego zakończenia przewodu doktorskiego. To na podstawie jego opinii (uznania, że przedłożona przez 
doktoranta rozprawa może być uznana za pracę doktorską!) rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy 
doktorskiej i skierowaniu jej do publicznej obrony. Zwracam uwagę na to, że doktorant nie składa pracy 
bezpośrednio przewodniczącemu rady, ale promotorowi. To od jego opinii zależy bowiem jej dopuszczenie do 
publicznej obrony. Promotor swoim autorytetem naukowym (co oznacza, że dobrze jest mu znany obszar 
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problemowy i warsztat badawczy, za pomocą którego ten problem można było rozwiązać) gwarantuje radzie 
odpowiedni poziom naukowy pracy doktorskiej i tym samym spełnienie przez nią i przez jej autora kryteriów, 
o których mówi art. 11.1 Ustawy. Nie należy jednak oczekiwać od promotora, że będzie on współautorem pracy 
albo że będzie ponosił za nią odpowiedzialność. Niemniej nazwisko promotora widnieje na karcie tytułowej obok 
nazwiska doktoranta.
Jak sam widzę rolę promotora w przewodzie doktorskim? Osobiście traktuję ją dość szeroko. Promotor – 
zwłaszcza jeżeli jego podopiecznym jest słuchacz studium doktoranckiego bez żadnego doświadczenia 
zawodowego – powinien nie tylko zadbać o właściwy poziom „produktu finalnego”, czyli pracy doktorskiej, ale – 
co będzie pośrednio miało przecież wpływ na jej poziom – powinien być osobą wprowadzającą doktoranta w obcy 
dla niego świat nauki, osób, które dotychczas znane mu były jedynie z kart podręczników akademickich i facho-
wych czasopism. Jednak trudno tę rolę spełniać, jeżeli samemu się w tym świecie nie bywa. To promotor pomaga 
doktorantowi opublikować pierwszy artykuł czy wygłosić pierwszy referat na konferencji krajowej czy 
międzynarodowej. Promotor pokazuje doktorantowi, jak należy korzystać z różnych nowoczesnych źródeł 
bibliograficznych. Bez przesady można powiedzieć, że jest jego przewodnikiem w labiryncie współczesnej nauki. 
Publikując wspólnie z doktorantem (ale proszę mnie źle nie zrozumieć; wspólna publikacja oznacza naprawdę 
wspólną pracę, a nie jedynie „wyrażenie zgody” na dopisanie swojego nazwiska do pracy całkowicie wykonanej 
przez doktoranta!), też pełni rolę promotorską. I to jak ważną! Wskazuje bowiem innym specjalistom, że do ich 
grona niebawem dołączy nowy, młody (!) i uzdolniony badacz. Wreszcie promotor wspólnie z doktorantem 
ustalają ostateczną wersję pracy. Przy harmonijnej współpracy promotora z doktorantem napisany przez 
promotora wniosek o przyjęcie pracy staje się tylko formalnością.
Taki jak naszkicowany wyżej styl pracy z doktorantem jest bardzo pracochłonny, ale – jeżeli doktorant 
współpracuje z promotorem – daje też dużo satysfakcji. I jeszcze jedno; większość moich byłych (i obecnych) 
doktorantów to uczestnicy mojego seminarium magisterskiego. To bardzo ułatwiło wejście w rolę promotora. 
Ułatwiło też pisanie pierwszych artykułów na podstawie materiału badawczego zawartego w pracach 
magisterskich. Prawie wszyscy moi doktoranci (z wyjątkiem jednego) opublikowali − na podstawie obronionych 
prac doktorskich − monografie naukowe. Czułem się zobowiązany udzielić im i w tym zakresie pomocy. Teraz 
samodzielnie, rzecz jasna, kończą pisanie rozpraw habilitacyjnych. Mam nadzieję, że swoim doktorantom będą 
w przyszłości świadczyć przynajmniej tyle pomocy, ile doświadczali jej ode mnie.

OPINIOWANIE KONSPEKTU

Ustawa stanowi, że w trakcie przewodu mogą być wykorzystane opinie przedstawione przez doktoranta. Także 
rada, której wszyscy członkowie nie zapoznają się przecież z kompletem materiałów przedłożonych przez 
doktoranta, celem wszczęcia przewodu doktorskiego, ma prawo do powierzenia roli referenta (życzliwego 
krytyka) jednemu ze swoich uprawnionych członków. Oczekiwałbym od takiej „recenzji”, że wskaże ona nie tylko 
braki i niedociągnięcia konspektu (co przecież zrozumiałe, jeżeli jest się dopiero na początku drogi), ale zaakcen-
tuje też mocne jego strony. Oczekuję tedy, że referent podejmie poważną i partnerską dyskusję z doktorantem, 
że nie przyjmie on postawy jedynie prokuratorskiej, jak opiekun naukowy nie przyjmie postawy jedynie 
adwokackiej.

PRZEBIEG POSIEDZENIA RADY
PO WI CONEGO OTWARCIU PRZEWODU DOKTORSKIEGOŚ Ę

To, co wyżej napisałem, prowadzi do wskazania „modelowego” (jeszcze raz podkreślam, że jest to moja prywatna 
wizja) przebiegu posiedzenia rady poświęconego otwarciu przewodu doktorskiego. Scenariusz takiego 
posiedzenia mógłby wyglądać następująco:
(1) wystąpienie opiekuna naukowego doktoranta – omówienie sylwetki doktoranta i jego dotychczasowego 
dorobku naukowego oraz przedstawienie stanu zaawansowania rozprawy doktorskiej i perspektyw;
(2) przedstawienie opinii przygotowanej przez referenta rady;
(3) wystąpienie doktoranta;
(4) dyskusja – z udziałem doktoranta (teksty odczytane w pkt. 1-2 znane są wcześniej doktorantowi) – nad 
punktami: 1-3;
(5) końcowe oceny i podjęcie uchwały w sprawie otwarcia przewodu (następuje też zatwierdzenie – uzgodnionego 
z doktorantem – tytułu pracy) i wyznaczenia promotora (w uzgodnieniu z doktorantem).
(6) wyznaczenie zespołów egzaminacyjnych z przedmiotu głównego (tutaj psychologii), przedmiotu dodatkowego 
(ustalonego przez radę w porozumieniu z doktorantem) oraz języka obcego (wybranego przez doktoranta).


