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Oddajemy w Wasze ręce efekt kilkumiesięcznej pracy licząc, że zawarte 
w  niniejszym raporcie wywiady, przemyślenia, pomysły i konkluzje przyczynią 

się do dalszej dyskusji na temat praktycznych aspektów kształcenia doktorantów 
w świetle reformy nauki i szkolnictwa wyższego oraz wypracowania dobrych 

praktyk w zakresie funkcjonowania w Polsce szkół doktorskich, które uznajemy 
za fundamentalne dla zapewnienia rozwoju naukowego młodych naukowców.  

Autorzy 
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Łukasza Mąkolskiego (Politechnika Warszawska). 

Zespół wykazał się niezwykłym zaangażowaniem w prowadzeniu konsultacji 
z  przedstawicielami samorządów i porozumień doktoranckich na terenie całego kraju, 

a  także zbieraniu, raportowaniu i opracowywaniu uzyskanych informacji. 

Podziękowania kierujemy również do zagranicznych ekspertów – przedstawicieli 
europejskich szkół doktorskich, którzy poświęcili nam swój czas i uwagę, dzieląc się 

dobrymi praktykami i wzorcami ze szkół doktorskich funkcjonujących na terenie Europy. 
Serdecznie dziękujemy: 
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Szczególne podziękowania kierujemy również do Rady Młodych 
Naukowców, za udział w konsultacjach i rzetelną analizę problemu popartą 

wartościowymi wnioskami, które przedstawione są w Uchwale Rady Młodych 
Naukowców nr VI/13 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu 
Krajowej Reprezentacji Doktorantów pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”, 

stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.  



  



 

 

Spis treści 
1. Wstęp ..........................................................................................................................10 

2. Krajowa Reprezentacja Doktorantów ..........................................................................11 

3. European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers ...........................13 

3.1. Sylwetki Ekspertów ..................................................................................................15 

3.2. Proces boloński a kształcenie doktorantów – najważniejsze daty ...........................17 

4. Rada Młodych Naukowców .........................................................................................18 

4. Raport z konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami samorządów 
i  porozumień doktoranckich na terenie całego kraju ......................................................20 

4.1. Zasady rekrutacji ......................................................................................................20 

4.2. Promotor ..................................................................................................................25 

4.3. Samorządność doktorancka ....................................................................................29 

4.4. Struktura szkoły doktorskiej .....................................................................................32 

4.5. Przebieg kształcenia, w tym indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa ...35 

4.6. Finansowanie doktorantów (w tym stypendia) .........................................................40 

5.Podsumowanie ............................................................................................................42 

Załącznik 1. Doktoranci w obliczu Ustawy 2.0. – najczęściej zadawane pytania ............43 

Załącznik 2. Wybór przepisów dotyczących szkół doktorskich, doktorantów oraz 
nadawania stopnia doktora .............................................................................................58 

Załącznik 3. Zespół ds. Dobrych praktyk w szkołach doktorskich – lista pytań na 
konsultacje ......................................................................................................................91 

Załącznik 4. Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w 
sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów pt. „Szkoła doktorska – 
jak się to robi?”................................................................................................................98 

 

 



Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji 
 

 10 

1. Wstęp 
 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów, w ramach finansowanego przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania publicznego „Organizowanie i animowanie 
działań na rzecz środowiska akademickiego”, realizuje projekt pt. „Szkoła 
doktorska – jak to się robi?”. Jednym z elementów projektu było powołanie 
Zespołu ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich. Celem Zespołu było 
przeprowadzenie konsultacji w środowisku doktoranckim, z  przedstawicielami 
samorządów doktorantów oraz branżowych i lokalnych porozumień doktoranckich, 
a także wypracowanie, na podstawie wyników tych konsultacji, zbioru dobrych 
praktyk w  szkołach doktorskich.  

Wdrażanie do polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki nowego 
modelu kształcenia doktorantów, jakim są szkoły doktorskie, tworzy naturalną 
szansę na zaimplementowanie w tym zakresie dobrych praktyk, tj. wzorców, 
standardów postępowania w sytuacjach nieregulowanych ściśle przepisami prawa. 
Dodatkowe możliwości przynosi konstrukcja prawna szkół doktorskich –
  lakoniczna na poziomie ustawy, a w zamian przekazująca szerszy zakres 
autonomii regulacyjnej na poziom podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. 
Opracowanie zbioru dobrych praktyk jest także naturalną kontynuacją 
zaangażowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów w prace nad reformą. 
Z  punktu widzenia doktorantów, wejście w  życie ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i  nauce dopiero rozpoczyna okres reform – rok akademicki 2018/2019 
jest bowiem czasem dyskusji o  kształcie szkół doktorskich i tworzenia 
regulaminów tych szkół.  

Proces ten musi mieć swoje merytoryczne tło w postaci dobrych praktyk, 
opartych na wzorcach międzynarodowych. Bardzo istotne w aspekcie budowania 
uniwersalnego modelu prawidłowo funkcjonującej szkoły doktorskiej jest bowiem 
bazowanie na wiedzy i doświadczeniu jednostek, w  których takie szkoły już 
z  powodzeniem funkcjonują. Mowa tutaj o szkołach doktorskich działających na 
terenie Europy, zarówno w  krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Biorąc 
pod uwagę powyższe, w ramach projektu przeprowadzono również konsultacje 
z  przedstawicielami szkół doktorskich z krajów europejskich, a także 
z  przedstawicielami European Council of Doctoral Candidates and Junior 
Researchers (EURODOC) z  siedzibą w Brukseli – organizacji zrzeszającej 
stowarzyszenia młodych naukowców w Europie. 
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W niniejszym opracowaniu Krajowa Reprezentacja Doktorantów 
przedstawia Państwu wstępne opracowanie najważniejszych wniosków płynących 
z konsultacji środowiskowych oraz przemyślenia i  refleksje płynące z wywiadów 
przeprowadzonych z ekspertami europejskimi. Celem przeprowadzenia szerokich 
konsultacji w środowisku samorządów doktorantów oraz branżowych i  lokalnych 
porozumień doktoranckich opracowano uniwersalny zestaw pytań kierowanych do 
wszystkich wspomnianych grup. Te same pytania skierowano do przedstawicieli 
europejskich szkół doktorskich (zał. 3).  

Krajowa Reprezentacja Doktorantów wyraża nadzieję, że opracowanie 
dobrych praktyk w  szkołach doktorskich będzie choćby częściową odpowiedzią na 
niepewność w środowisku akademickim co do przyszłości, dokładnego kształtu 
i  jakości funkcjonowania szkół doktorskich. Wydaje się, że może on również 
doprowadzić do podniesienia świadomości prawnej doktorantów w  zakresie 
regulacji z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki. Wszystko to jest istotne przede 
wszystkim z tego powodu, iż warunkiem wejścia w życie regulaminu każdej szkoły 
doktorskiej jest jego zaakceptowanie przez samorząd doktorantów – to bardzo 
silny instrument w ręku społeczności doktoranckiej, która, aby mieć z niego 
pożytek i móc go wykorzystać zgodnie z jego celem, musi dysponować 
odpowiednim zapleczem merytorycznym dot. kształcenia doktorantów. 

2. Krajowa Reprezentacja Doktorantów 
 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem 
i  wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii 
i  przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, a także 
do opiniowania aktów normatywnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

Do głównych celów KRD należy: 

1) reprezentowanie i promowanie środowiska doktorantów, a także jego 
edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych potrzeb; 

2) wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących 
ogółu doktorantów, w tym opiniowanie aktów normatywnych i projektów 
aktów normatywnych; 

3) ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów 
za granicą; 
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4) dbanie o podnoszenie jakości studiów doktoranckich;  
5) wspieranie i promowanie samorządności doktorantów;  
6) kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw 

nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego;  

7) identyfikacja i znoszenie barier w rozwoju naukowym, kulturalnym 
i  sportowym doktorantów;  

8) podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wśród 
doktorantów poprzez działalność informacyjną, naukową i kulturalną 
w  zakresie szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania i kultury 
fizycznej;  

9) wspieranie mobilności doktorantów.  

 

KRD może realizować również inne cele, w szczególności: 

1) współpracować z instytucjami wspierającymi działalność naukową;  
2) podejmować działania na rzecz podnoszenia świadomości prawnej 

z  obszaru nauki i  szkolnictwa wyższego wśród doktorantów;  
3) wspierać działania mające na celu rozwój naukowy, dydaktyczny, 

kulturalny, społeczny i  kultury fizycznej oraz integracji środowisk 
doktorantów; 

4) współpracować z przedsiębiorcami, środkami masowego przekazu i 
innymi podmiotami.  

 

KRD realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1) wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków organom władzy publicznej;  
2) opiniowanie aktów normatywnych i projektów aktów normatywnych;  
3) przygotowywanie projektów aktów normatywnych;  
4) reprezentowanie polskich doktorantów na arenie międzynarodowej;  
5) organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, paneli 

dyskusyjnych oraz innych wydarzeń;  
6) współpracę z przedsiębiorcami, mediami, organizacjami pozarządowymi 

i  innymi podmiotami; 
7) prowadzenie kampanii społecznych;  
8) przygotowywanie raportów, analiz i ekspertyz;  
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9) udział w pracach komisji oraz innych zespołów o charakterze 
opiniodawczym, doradczym lub roboczym utworzonych przez instytucje 
publiczne lub inne podmioty;  

10) udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu szkolnictwa 
wyższego;  

11) działalność naukową;  
12) spotkania statutowe. 
 
Kontakt: 
Krajowa Reprezentacja Doktorantów 
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11 
00-673 Warszawa 
tel. 791-134-009 
e-mail: sekretariat@krd.edu.pl 
www.krd.edu.pl 

 

3. European Council of Doctoral Candidates and Junior 
Researchers 
 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów od roku 2007 jest aktywnym członkiem 
europejskiej społeczności młodych naukowców działającej w ramach organizacji 
EURODOC. Biorąc udział w  debatach na tematy związane z funkcjonowaniem 
systemów kształcenia doktorantów, jakości oraz doskonałości badawczej, ewaluacji, 
opieki promotorskiej, ścieżek kariery oraz wielu innych pochodnych aspektów 
prezentujemy polskie stanowisko w ponadnarodowej debacie.  

Eurodoc jest międzynarodową federacją organizacji non-profit, składającą się 
z  32 organizacji krajowych, reprezentujących naukowców na wczesnych etapach 
kariery. Eurodoc brał także czynny udział w  tworzeniu polityk European Research 
Area i European Higher Education Area (Europejska Przestrzeń Badawcza, 
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego) i od czasu powołania, które miało 
miejsce w 2002 roku w  Hiszpanii, uczestniczy w tworzeniu praw europejskich 
w  zakresie szkolnictwa wyższego oraz zabiera głos w dyskusjach dotyczących 
wszelkich aspektów związanych z  funkcjonowaniem młodych naukowców. Te oraz 
inne działania mają swoje odzwierciedlenie w  dorobku organizacji, na który składają 
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się liczne projekty międzynarodowe, publikacje, stanowiska oraz komunikaty, między 
innymi: 

 F. Parada, J. Peackok (2015), ‘The Quality of Doctoral Training and 
Employability of Doctorate Holders: The Views of Doctoral Candidates and 
Junior Researchers’; in: A. Curaj, L.Matei, R.Pricopie, J.Salmi, P.Scott ‘The 
European Higher Education Area, Between Critical Reflections and Future 
Policies’, Springer, ISBN: 978-3-319-18767-9  

 Stanowiska i dokumenty strategiczne [link: http://www.eurodoc.net/policy-
papers-0]: 
Defining Doctoral Candidates and Doctoral Training; European Career 
Framework, Eurodoc Statement of standards in the assessment, 
expectations and outcomes of doctoral programmes in Europe; 
Eurodoc Gathering of Evidence and Development of a European 
Supervision and Training Charter; Eurodoc Supervision and Training 
Charter for Early Stage Researchers; Communication on a EU Research 
and Innovation Funding Framework for a New Generation of Researchers . 

Wymienione powyżej dokumenty, to jedynie niewielka część dorobku organizacji 
Eurodoc w zakresie formowania polityk europejskich dotyczących funkcjonowania 
oraz kształcenia młodych naukowców. Mając na uwadze powyższe, należy 
podkreślić kluczową rolę ekspertów z organizacji Eurodoc we współtworzeniu 
rekomendacji odnośnie tworzenia szkół doktorskich oraz dobrych praktyk w zakresie 
kształcenia doktorantów w Polsce.  

Wywiady przeprowadzone z Ekspertami w ramach prowadzonych konsultacji 
i  poszukiwań wzorców funkcjonowania szkół doktorskich w Europie przedstawiono 
w dalszej części opracowania.  

Kontakt: 
Eurodoc aisbl 
Rue d’Egmont 11 
1000 Brussels,Belgium 
E-mail: board@eurodoc.net 
www.eurodoc.net 
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3.1. Sylwetki Ekspertów 
 

 

 

  



Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji 
 

 16 

 



 

 17 

3.2. Proces boloński a kształcenie doktorantów – 
najważniejsze daty 
 

Deklaracja Bolońska, podpisana w 1999 roku przez ministrów szkolnictwa wyższego 
29 krajów europejskich zapoczątkowała szereg reform nauki i szkolnictwa wyższego 
w krajach europejskich, nazywany również „procesem bolońskim”. Jej głównym 
celem było stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.  

„Proces boloński” był odpowiedzią na problemy państw europejskich 
w  podejmowaniu współpracy międzynarodowej w zakresie nauki i badań poprzez 
ujednolicenie systemów kształcenia, stworzenie sprzyjających warunków do 
mobilności studentów i pracowników naukowych, otwarcie nauki na potrzeby 
gospodarki oraz inne sektory oraz podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności 
nauki i  szkolnictwa wyższego w Europie. Realizacja tych założeń miała odbywać się 
w oparciu o  wprowadzenie systemu harmonizacji systemów kształcenia 
i  uznawalności stopni i dyplomów, wprowadzenie studiów dwustopniowych, 
opracowanie i implementację systemu punktowego rozliczania efektów nauczania 
(ECTS), usuwanie barier mobilnościowych oraz współdziałanie w zakresie 
zapewnienia jakości kształcenia. Najważniejsze daty w kontekście kształcenia 
doktorantów to: 

 2001-2002 Powołanie do życia organizacji Eurodoc – Europejskiej Rady 
Doktorantów i Młodych Naukowców (European Council of Doctoral 
Candidates and Junior Researchers) reprezentującej doktorantów 
i  naukowców na wczesnym etapie kariery. Eurodoc w późniejszym okresie 
swojej działalności postulował m.in. przejście od stosowanego nazewnictwa 
„studenci studiów III-go stopnia” na rzecz stosowania określenia 
naukowców na wczesnym etapie kariery, czyli m.in. doktorantów. 

 2003 Komunikat Berliński wprowadza studia III stopnia – studia 
doktoranckie oraz postulat kształcenia interdyscyplinarnego, wcześniej 
nieobecne w procesie bolońskim 

 2005 W Komunikacie z Bergen dokonano pogłębionej analizy przebiegu 
procesu bolońskiego i  rozszerzono go o kolejne postulaty, m.in. rozwój 
studiów doktoranckich, zwiększenie dostępności studiów oraz 
wspomaganie mobilności studentów i pracowników (m.in. dyplomy 
doktorskie jako element European Qualification Framework). W Bergen 
zaprezentowane zostały dwa dokumenty stanowiące podstawę do 
kształtowania krajowych systemów szkolnictwa wyższego tj. Standardy 



Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji 
 

 18 

i  wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia (Standards and 
Guidelines for Quality Assurance) oraz Ramowa struktura kwalifikacji 
i  umiejętności absolwentów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 
Wyższego (Qualification Framework for EHEA).  

 2005 Salzburg I – sformułowanie 10 wytycznych dla kształcenia 
doktorantów, wśród nich m.in. wskazanie, że celem kształcenia doktorantów 
jest  przygotowanie do samodzielnej aktywności naukowej, jak i pracy poza 
sektorem naukowym czy badawczym.  Kształcenie doktorantów powinno 
być wpisane w strategię instytucji prowadzącej, zawierać w sobie element 
indywidualnego nauczania oraz zapewniać wysoką jakość naukową 
doktoratów. Kształcenie to powinno umożliwiać nabywanie umiejętności 
ułatwiających karierę zawodową w różnych sektorach.  

 2010 Salzburg II – ustanowienie wizji i strategii reform dotyczących 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Wśród najważniejszych 
postulatów wymienia się m.in. rozwój studiów doktoranckich. 

4. Rada Młodych Naukowców 

Rada Młodych Naukowców jest zespołem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Jest powoływana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze 
zarządzenia. Największe sukcesy: 

 Zmiana regulaminów programach w Iuventus Plus, Diamentowy Grant, 
Mobilność Plus; 

 Zmiana definicji młodego naukowca; 
 Wprowadzenie zmian w wymogach habilitacyjnych; 
 Zwolnienie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców z podatku; 
 Zwolnienie stypendiów w ramach programu Erasmus+ z podatku; 
 Wprowadzenie programu Sonata Bis w Narodowym Centrum Nauki; 
 Możliwość zatrudniania personelu pomocniczego w programach Sonata Bis 

i  Maestro; 
 Możliwość obniżenia pensum dydaktycznego w programach Sonata i Sonata 

Bis; 
 Usprawnienia na etapie ubiegania się o granty NCN i ich realizacji; 
 Organizacja cyklu Seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych pn. „Mechanizmy 

finansowania badań młodych naukowców w Polsce”; 
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 Organizacja Forum Młodych Uczonych „Od młodego naukowca do laureata 
Nagrody Nobla”; 

 Współorganizacja debaty „Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki 
w Polsce”. 
 
Zadania: 
 

 Identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych 
naukowców; 

 Przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania 
kariery młodych naukowców; 

 Przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki; 
 Wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk 

gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce; 
 Wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu 

Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach 
naukowych. 
 
Kontakt: 
Rada Młodych Naukowców 
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 
e-mail: rmn@nauka.gov.pl 
www.rmn.org.pl 
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4. Raport z konsultacji przeprowadzonych 
z  przedstawicielami samorządów i  porozumień 
doktoranckich na terenie całego kraju 

4.1. Zasady rekrutacji 
 

Wśród przedstawicieli samorządów doktorantów dominuje przekonanie, że zasady 
rekrutacji do szkoły doktorskiej powinny być ukształtowane w sposób zapewniający 
elitarność i znaczne zmniejszenie masowości tego etapu kształcenia, za to 
zwiększenie skuteczności tego kształcenia. Podejście to jest zasadniczo zbieżne 
z  założeniami reformy, w ramach, których przewidywano niemal dwukrotne 
zmniejszenie liczby doktorantów przy utrzymaniu obecnej liczby nadawanych stopni 
naukowych doktora.  

Dla zapewnienia najwyższej jakości kształcenia postuluje się, aby podmioty 
prowadzące szkoły doktorskie ustalały minimalny próg punktowy, poniżej którego 
kandydaci nie byliby przyjmowani nawet w  przypadku niewykorzystania limitu miejsc. 

 

Mimo że okres pracy nad indywidualnym planem badawczym rozpoczyna się dopiero 
po przyjęciu do szkoły doktorskiej, większość przedstawicieli samorządów doktorantów 
opowiadała się za wymaganiem przedstawienia choćby wstępnej, elementarnej 
koncepcji rozprawy doktorskiej już na etapie rekrutacji, która może, ale nie musi 
pokrywać się z przygotowywaną następnie rozprawą doktorską. Podobnie, mimo że 
wyznaczenie promotora formalnie następuje dopiero po przyjęciu do szkoły 
doktorskiej, na etapie rekrutacji wymogiem powinno być przedstawienie opinii 
proponowanego promotora. 

Kryteria rekrutacji powinny cechować się najwyższym możliwym 
stopniem przejrzystości i  obiektywizmu. Nieakceptowalny jest taki 

model rekrutacji, w którym większość możliwych punktów do 
uzyskania pochodzi właśnie z rozmowy rekrutacyjnej, 

przeprowadzanej wedle dowolnych zasad i bez jasno określonych 
kryteriów. 
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Niezwykle istotnym, obiektywizującym cały proces rekrutacji, kryterium oceny 
kandydatów jest ich dorobek naukowy i popularnonaukowy. W opinii przedstawicieli 
samorządów doktorantów to właśnie ocena efektów dotychczasowej pracy naukowej 
pozwoli na wyłonienie najzdolniejszych i najbardziej perspektywicznych kandydatów. 

W toku konsultacji wiele uwagi poświęcono rozmowie kwalifikacyjnej. 
Większość stoi na stanowisku, że powinna być ona elementem rekrutacji, ale kryteria 
przyznawania punktów za tę rozmowę muszą być jasne, znane wszystkim 
kandydatom od początku rekrutacji, a ponadto maksymalnie zobiektywizowane. 
Nieakceptowalny jest taki model rekrutacji, w którym większość możliwych punktów do 
uzyskania pochodzi właśnie z rozmowy rekrutacyjnej, przeprowadzanej wedle 
dowolnych zasad i bez jasno określonych kryteriów. Taka rekrutacja nie może być 
uznana za sprzyjającą jakości procesu rekrutacji, a jest to przecież jedno z kryteriów 
ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich. W toku konsultacji podnoszono, 
że uczciwość i obiektywizm rozmów kwalifikacyjnych mogłaby zapewnić obecność 
przedstawiciela samorządu doktorantów w  toku prac komisji przeprowadzającej 
rozmowy, wykluczona jest natomiast obecność w  składzie tej komisji 
proponowanego promotora. 

 

 

 Francja: 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że we Francji najważniejszy jest projekt, 
który doktorant ma realizować. Dopiero na dalszych pozycjach znajduje się 
instytucja szkoły doktorskiej, formalności oraz wszystkiego, co z tym związane.  

Pierwszą fazę rekrutacji stanowi złożenie przez doktoranta w sekretariacie 
szkoły tzw. „teczki”. Tam następuje ocena jego CV, listu motywacyjnego oraz 
dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia. Doktorant powinien również 
złożyć plan badawczy lub wskazać, który z projektów zaproponowanych przez 
nauczycieli akademickich go interesuje. Oceny dokonuje komisja, w skład której 
powinni wchodzić również doktoranci. Jeśli ocena zakończy się pozytywnie, 
kandydat zostaje zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa powinna być 
przeprowadzana w sposób profesjonalny i powinna się skupiać na całościowej 
ocenie kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i wiedzy 
potrzebnej w realizacji projektu, do którego aplikuje doktorant. Drugim, równie 

A jak to wygląda w innych krajach? Sugestie Ekspertów 
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ważnym aspektem rozmowy jest plan badawczy, który może powstać na dwa 
sposoby: 

1) Student w porozumieniu z przyszłym promotorem opracowują pomysł na 
projekt oraz plan badań. Promotor stwierdza czy propozycja odpowiada 
aktualnej polityce naukowej i może być realizowana w jego laboratorium. 
Jeśli tak, student przedstawia projekt podczas rekrutacji. Jeżeli dostanie się 
do szkoły doktorskiej staje się Project Managerem. W tym przypadku 
student może być inicjatorem pomysłu. 

2) Promotor przygotowuje projekt pod względem swoich potrzeb oraz określa 
niezbędne wymagania, jakie musi spełnić kandydat. Następnie kieruje 
projekt do biura szkoły, gdzie doktorant może się ubiegać o miejsce w tym 
konkretnym projekcie.  
Jeśli promotor pozyska finansowanie (np. w ramach NCN) i przeprowadzi 
postępowanie konkursowe, które wyłoni najlepszego kandydata do realizacji 
projektu to i tak ten kandydat musi uzyskać akceptację komisji rekrutacyjnej 
szkoły doktorskiej. 

Ciekawostką jest, że w uczelni istnieje komisja, która sprawdza warunki pracy oraz 
możliwości finansowe laboratorium/grupy/promotora przed przyznaniem mu prawa 
do opieki nad doktorantem. Niespełnienie określonych warunków wyklucza 
z  możliwości prowadzenia doktoratów. 

Dobrą praktyką byłoby przeprowadzenie szkolenia ze sposobów rekrutacji dla 
nauczycieli akademickich zasiadających w komisji rekrutacyjnej, wykonane przez 
specjalistów z zakresu.  

 

 Belgia: 

Podczas procesu rekrutacji powinny być wymagane konkretne dokumenty, przede 
wszystkim list motywacyjny. Może być on szczególnie przydatny w przypadku osób, 
które nie mają pomysłu na promotora. Powinien mieć formę mini planu badawczego 
oraz wskazywać od czego kandydat chciałby rozpocząć swój doktorat oraz jakie 
problemy naukowe go interesują. Wgląd w pracę magisterską pozwala ocenić 
dotychczasowe osiągnięcia kandydata.  

Rekrutacja do szkoły doktorskiej powinna obywać się w formie rozmowy, 
podczas której oceniano by kandydata kompleksowo. Ponadto, osoba kandydująca 
powinna posiadać już zarys swojej pracy badawczej, szczególnie w przypadku osób, 
które nie mają jeszcze wybranego promotora. Pozwoli to zweryfikować faktyczne 
zainteresowanie kandydata pracą badawczą. Doceniane powinno być także np. 
wyróżnienie uzyskane na dyplomie ukończenia studiów magisterskich. Z drugiej 
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strony, określone powinny być jakieś minima, np. „średnia nie niższa niż…”. 
Powinien to być składnik oceny, oczywiście nie jedyny. 

Jakie aktywności naukowe i popularno-naukowe powinny być zatem brane 
pod uwagę w procesie rekrutacji? Doceniane powinny być zwłaszcza umiejętności 
posiadane i prezentowane przez kandydata, a  nie jego osiągnięcia. Jeśli już 
osiągnięcia miałyby być premiowane, to powinny one dotyczyć tylko działalności 
naukowej. Waga tych punktów nie powinna być duża. Znacząca część oceny 
powinna pochodzić z samej rozmowy. Jeśli chodzi o ocenę kompetencji językowych, 
to w przypadku wątpliwości co do odpowiedniej znajomości języka angielskiego 
przez kandydata, powinien odbyć się test (część rozmowy) w  tym języku. 
W  szczególności powinno to dotyczyć kandydatów z zagranicy. 

Proces rekrutacji powinien być ujednolicony na poziomie uczelni – powinna 
być jedna ogólna instrukcja, jednak z możliwością doprecyzowania jej w zależności 
od dyscypliny. Skład komisji oceniającej wnioski rekrutacyjne powinien przewidywać 
udział potencjalnego promotora, przedstawiciela doktorantów lub młodych 
naukowców, przynajmniej jednego pracownika samodzielnego z wydziału i najlepiej 
1-2 z  zakładu/katedry/instytutu. 

Aplikacja do grantów lub dla osób z finansowaniem powinna być 
dopuszczalna non-stop aby uniknąć wstrzymywania pozycji w projektach. 
W  przypadku osób ubiegających się o pozycję w szkole doktorskiej rekrutacje 
powinny odbywać się co semestr. W ten sposób osoby, które z różnych przyczyn 
bronią się później miałyby okazję rozpocząć doktorat bez marnowania roku. Ogólnie 
system powinien być możliwie elastyczny. 

 

 Portugalia 

W Portugalii uniwersytety posiadają dużą autonomię i mają dowolność w ustalaniu 
warunków rekrutacji. Wymagane są jednak CV, dyplom oraz wstępny plan doktoratu. 
Zasady rekrutacji powinien ustalać komitet danej szkoły doktorskiej. Zależy to 
również od programu studiów i  dziedziny, której dotyczą studia doktoranckie. 
Kandydat powinien przedstawić przygotowany plan pracy. 

Kompetencje kandydata do szkoły doktorskiej powinny być oceniane przez 
przewodniczącego programu bądź szkoły, promotora oraz innej osoby z danego 
programu studiów. Nie do końca dostrzega się potencjalną rolę, którą miałby pełnić 
przedstawiciel samorządu doktorantów – na etapie rekrutacji nie mówimy jeszcze 
o  doktorantach, a dopiero o kandydatach. Wyniki uzyskane na dyplomie studiów 
magisterskich powinny być także brane pod uwagę. Rekrutacje na wszystkich 
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uczelniach powinny być przeprowadzane w  tych samych terminach. Obligatoryjność 
dostarczenia dyplomu studiów magisterskich powinna być uzależniona od programu 
studiów oraz od szkoły doktorskiej. 

Jeśli chodzi o punktowanie poszczególnych aktywności osiągnięć podczas rozmowy 
rekrutacyjnej powinno także być to uzależnione od programu studiów i dziedziny 
nauki – jeśli proces rekrutacyjny dotyczy chociażby studiów artystycznych to jak 
najbardziej. Jeśli studia będą związane z badaniami to w mniejszym stopniu należy 
uwzględniać aktywności dotyczące popularyzowania nauki.  

Egzamin z języka obcego powinien być elementem rekrutacji, jeśli chodzi o jego 
formę to powinna ona zależeć od programu studiów. Sam egzamin również powinien 
być uzależniony od danego programu studiów. Jeśli mamy do czynienia chociażby 
z  filologią np. angielską to ciężko zakładać, że kandydat nie zna języka, z którego 
miałby przygotowywać rozprawę doktorską. 

Jeśli kandydat do szkoły doktorskiej wskazał już promotora, to powinien być on 
obecny podczas rozmowy i  powinien być członkiem Komisji Rekrutacyjnej. Opinia 
samorządu doktorantów szkoły doktorskiej powinna być brana pod uwagę 
w  procesie wyboru ew. partnerów biznesowych do projektu. 

 

 Czechy 

Każda uczelnia powinna stworzyć listę osób zaangażowanych w proces kształcenia 
doktorantów, odgrywających poszczególne role, wykonujących określone zadania w 
szkołach doktorskich. Następnie z  grona tych osób można wybrać skład komisji 
rekrutacyjnej. Powinien być w niej obecny także potencjalny promotor 
i  reprezentanci danego instytutu/laboratorium, w którym doktorat miałby być 
realizowany, a także przynajmniej jeden członek przyszłej komisji ds. oceny 
śródokresowej i  przedstawiciel samorządu doktorantów (natomiast nie 
obligatoryjnie). Sugeruje się także możliwość udziału w komisji rekrutacyjnej 
przedstawicieli biznesu, szczególnie jeśli projekt pracy doktorskiej miałaby być 
finansowana ze środków zewnętrznych. Wtedy ich głos podczas rekrutacji także 
powinien być brany pod uwagę.  

Dokumentacja rekrutacyjna doktoranta powinna zawierać dyplomy 
ukończenia studiów I i II stopnia wraz z suplementami, średnia ocen, referencje, 
publikacje naukowe, nagrody/osiągnięcia, CV, doświadczenie zawodowe, 
potwierdzenia udziału w projektach badawczych, doświadczenie międzynarodowe 
(portfolio), potwierdzenia – certyfikaty znajomości języka angielskiego etc. 
Podstawowym elementem procesu rekrutacji powinna być rozmowa, podczas której 
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można najlepiej ocenić wiedzę (szczególnie w aspekcie planowanego do realizacjo 
projektu badawczego) i motywacje kandydata. Całość lub przynajmniej część 
rozmowy powinna być prowadzona w j. angielskim, by potwierdzić umiejętności 
językowe. Testy powinny być przeprowadzane jedynie z dyscypliny, z której wiedza 
jest potrzebna do zrealizowania projektu badawczego. Kandydaci z innych krajów 
powinni mieć możliwość odbycia rozmowy rekrutacyjnej zdalnie z wykorzystaniem 
środków komunikacji na odległość. 

Wyniki działania komisji rekrutacyjnej powinny opierać się głównie na 
przejrzystych kryteriach, odpowiednio wcześniej sformułowanych i podanych do 
wiadomość kandydatom. Wyniki procesu rekrutacji powinny opierać się na wynikach 
rozmowy kwalifikacyjnej, średniej ocenie z poprzednich etapów studiów (I  i  II 
stopień) oraz na innych wymaganiach rozumianych jako ogólne ramy rekrutacji, 
które wymieniono wyżej.  
 

4.2. Promotor 
 

Przedstawiciele samorządów doktorantów wskazywali, że elementem nowego 
modelu kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich powinna być szersza ocena 
jakości opieki naukowej. Promotorami powinny być osoby posiadające znaczący 
i  aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie, w której dany doktorant zamierza 
przygotowywać rozprawę doktorską. Ponadto, promotorzy powinni mieć obowiązek 
stałego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie opieki naukowej nad 
doktorantem – warto rozpowszechnić w  polskim systemie szkolnictwa wyższego np. 
obowiązek odbywania szkoleń dedykowanych promotorom, który w większości 
państw zachodnich funkcjonuje z powodzeniem. 

 

 
 

W toku konsultacji nie budziło też wątpliwości, że musi istnieć ograniczenie 
w zakresie liczby doktorantów, nad którymi jednocześnie może sprawować opiekę 
dany promotor – na przykład nie więcej niż czterech. 

Promotorzy powinni mieć obowiązek stałego 
podnoszenia swoich kompetencji w zakresie opieki 

naukowej nad doktorantem. 
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System wyznaczania promotorów powinien uwzględniać preferencje zarówno 
doktorantów, jak i ich przyszłych promotorów. Dobrą praktyką mogłoby być, 
występujące niekiedy także dzisiaj, publikowanie na stronach internetowych 
uczelni/instytutów list promotorów wraz z ich obszarami badawczymi. 

 

A jak to wygląda w innych krajach? Sugestie Ekspertów. 

 Francja: 

W ustawie z 2015 roku w Francji wprowadzono obowiązkowe szkolenia dla 
promotorów. Niestety nie podano szczegółów, więc każda uczelnia interpretuje ten 
obowiązek po swojemu. Większości profesorów to nie dotyczy, ale osoby ubiegające 
się o habilitację muszą wykazać, że odbyły taki kurs, inaczej nie zostanie im nadany 
stopień. Szkolenia na ogół dotyczą „management skills” i dziedzin pokrewnych.  

Limitów doktorantów przypadających na nauczyciela oficjalnie nie ma, 
jednak uczelnie mogą same wprowadzać tego typu regulacje. Popularnym 
rozwiązaniem jest limit 5 osób, chyba, że doktoranci mają współpromotorów, wtedy 
ta wartość może wzrosnąć do 10. Doktoranci nie do końca uznają to jednak za 
rozsądne rozwiązanie. 

Jeśli chodzi o porozumienie pomiędzy promotorem a doktorantem, 
dodatkowy dokument określający zasady współpracy, to we Francji takie 
rozwiązanie jest nieformalne i działa bardziej na zasadzie wyrażenia woli niż 
formalnego dokumentu, na który można się powoływać w sporach prawnych. Nie 
mniej jednak doktoranci popierają samą ideę porozumienia. 

Podobnie jak w szkołach doktorskich, w systemie francuskim każdy doktorant 
również w połowie cyklu edukacji sprawozdaje się przed komisją. Składa się ona 
z  przedstawiciela szkoły doktorskiej oraz dwóch ekspertów z danej dziedziny, spoza 
uczelni. Głównym zadaniem komisji oraz celem oceny jest profesjonalna ewaluacja 
postępów oraz osiągnięć doktoranta. Komisja ta powinna bardziej służyć radą 
i  pomocą, niż być od twardej oceny. Na koniec sporządzany jest raport, który jest 
wręczany doktorantowi. Promotor i doktorant wzajemnie się oceniają podczas oceny 
śródokresowej oraz na koniec procesu doktoryzowania się. Wnioski płynące z tej 
oceny przekazuje komisja doktorska, jako ciało niezależne. 

Komisja może również służyć do wyrażenia niezadowolenia wobec swojego 
promotora oraz pełnić funkcję arbitrażowe w razie ewentualnych konfliktów. 
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Ponadto, na poziomie ponad uczelnianym (tam Docotral Collage) istniej instytucja 
Mediate Comission, która jest powoływana z grona przedstawicieli innych uczelni 
w  przypadku potrzeby rozwiązania poważnych problemów na linii doktorant-
promotor. Doktorant ma prawo zawetować skład tej komisji, jeśli ma świadomość, że 
jej członek pozostaje w dobrych stosunkach koleżeńskich z jego promotorem i może 
nie być obiektywny.  

 

 Belgia: 

Zainteresowany kandydat do szkoły doktorskiej powinien sam znaleźć promotora. 
W  przypadku, gdy nikt nie zechce podjąć współpracy z kandydatem, powinna 
zostać wyznaczona osoba (przez kierownika szkoły doktorskiej, lub on w osobie 
własnej), która poprowadziłaby mediacje w tej sprawie.  

W Antwerpii osoba, które chce być promotorem musi prowadzić 
przynajmniej jeden wykład. Ponadto, dobrze by było, aby (zwłaszcza 
początkujący/młodzi promotorzy) przeszli szkolenie pt. „Jak być promotorem” 
z  dużym naciskiem na kompetencje miękkie, socjalne oraz komunikację. 
Ograniczenie liczby doktorantów uznaje się za blokowanie możliwości rozwoju 
naukowego ambitnych wykładowców oraz utrudnianie pisania przez nich grantów. 
W  Antwerpii promotorzy otrzymują również niewielkie wsparcie finansowe w postaci 
„bonów” do wydania na uczelni. Nie jest to uznawane za najlepsze rozwiązanie, 
trudno jednak jednocześnie wskazać inne, bardziej optymalne praktyki w tym 
zakresie.  

Indywidualny plan badawczy powinien zawierać również zobowiązania 
doktoranta względem promotora. Wzajemne zobowiązania mogą być zarówno 
częścią planu, jak również mogą stanowić osobny dokument. Poza tym część z nich 
mogłaby trafić do regulaminu szkoły i stanowić jego część. Niezależnie od miejsca 
treść powinna wyrażać oczekiwania, zobowiązania obu stron. 

Wszystkie nieprawidłowości związane ze współpracą z promotorem 
powinny być zgłaszane. Pierwszym ciałem, do którego zażalenia będą docierać 
powinien być Rzecznik Praw Doktoranta. Drugim organem mogłaby być 
indywidualna komisja (powoływana na początku edukacji) składająca się 
z  promotora, profesora z wydziału oraz jednego pracownika naukowego z zewnątrz 
(spoza uczelni), która mogłaby stanowić forum do dyskusji na temat 
nieprawidłowości. Ostatecznie rozwiązanie problemów powinno być domeną 
dziekana. Zasadne jest także wprowadzenie minimalnej liczby seminariów, które 
muszą zostać zorganizowane przez promotora. Zapis ten powinien się znaleźć albo 
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w regulaminie szkoły doktorskiej albo w planie badawczym, optymalne byłyby dwa 
spotkania miesięcznie.  

 

 Portugalia  

Obecnie wybiera się promotora głównie w oparciu o to, że jest on znany 
kandydatowi do szkoły doktorskiej, a nie na podstawie prezentowanej wiedzy, 
doświadczenia, umiejętności czy też obszaru badawczego. Samorząd doktorancki 
powinien pomagać w poznaniu dostępnych opcji wyboru promotora. Każda szkoła 
doktorska powinna przygotować listę osób mogących pełnić funkcję 
promotora/promotora pomocniczego, samorząd działający w szkole doktorskiej 
powinien brać udział w opracowaniu tejże listy. 

Bardzo istotne jest, by zachować maksymalny limit studentów i doktorantów 
(np. 5+3), będących pod opieką danego promotora. Warto także rozważyć 
programy, treningi i szkolenia dla promotorów. Jeśli chodzi o uznawane osiągnięć 
promotora, powinno być to uzależnione od charakteru studiów. Promotor za pracę 
z  doktorantami mógłby być „nagradzany” chociażby poprzez możliwość 
publikowania, wspólnej pracy i prowadzenia szerszych badań korzyści finansowe 
powinny być określone w przejrzysty sposób.  

Indywidualny plan badawczy powinien określać także jasne zasady 
współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem, w postaci zawartego 
porozumienia. Wszystkie nieprawidłowości we współpracy z promotorem, zgodnie 
z  obowiązującym systemem prawnym w Portugalii, powinno się zgłaszać. Każde 
zgłoszenie musi być traktowane poważne. Warto rozważyć powołanie Rzecznika 
Praw Doktoranta na uczelniach. Te same zasady powinny dotyczyć, co-promotora. 
Warto określić minimalną liczbę spotkań –  seminariów, które średnio w ciągu 
jakiegoś okresu – jednak elastycznie – musza się odbyć. Czasami zdarza się tak, że 
w Portugalii doktorant spotyka się z promotorem codziennie przez miesiąc, 
a  czasami wcale przez 3 tygodnie. Seminaria powinny odbywać się zarówno 
w  formie indywidualnej jak i grupowej.  

 

 Czechy 

Na uczelni powinny być określone jasne kryteria i wymagania, dla osób, które 
mogłyby zostać promotorami/co-promotorami. Powinna także zostać powołana 
komisja, która mogłaby weryfikować pracę i  zaangażowanie promotorów co kilka lat.  
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Zarówno promotor jak i doktorant powinni się wzajemnie corocznie oceniać 
(przy pomocy ankiety), o wynikach, których powinien być powiadamiany także 
samorząd doktorancki. Kluczową rolą jest określenie wzajemnych zasad kontroli 
i  wsparcia – konieczne jest określenie ram współpracy, odpowiedzialności pomiędzy 
doktorantem, promotorem i instytucją (również pomiędzy nimi a partnerami 
zewnętrznymi, jeśli takowi są włączeni w proces kształcenia doktoranta). Na 
początku kształcenia w szkole doktorskiej powinien zostać podpisany kontrakt, 
określający oczekiwania, prawa i obowiązki trzech wspomnianych stron. Jeżeli 
w  opiece nad doktorantem jest przewidziany udział co-promotora, powinien on być 
także wymieniony w  kontrakcie. Podkreślić należy, że warto, aby był to osobny 
dokument w stosunku do indywidualnego planu badawczego. 

Promotor powinien sam określać limit godzin dydaktycznych, w których 
doktorant musi uczestniczyć w ciągu roku. Powinno to sprzyjać pisaniu pracy 
doktorskiej i nawiązywać do indywidualnego planu badawczego.  

Zaleca się również określenie ilości oficjalnych spotkań z promotorem, 2-4 
zakończonych protokołem ze spotkania, którego treści nie można by zmieniać. 
Sugeruje się także ustalenie ilości godzin konsultacji (np. 90-150), które promotor 
poświęci doktorantowi w roku, bardziej niż określanie liczby obowiązkowych spotkań 
w miesiącu. Zapis o tym również powinien znaleźć się w kontrakcie.  

 

 Szwajcaria: 

Promotorzy powinni być szkoleni m.in. z zakresu zarządzania zespołem oraz praw, 
obowiązków i  odpowiedzialności związanych z wykonywaną funkcją. W Szwajcarii 
nie ma określonego limitu doktorantów, nad którymi promotorzy mogą sprawować 
opiekę natomiast muszą oni wykazać, że dysponują środkami finansowymi oraz 
zapleczem technicznym lub laboratoryjnym, niezbędnym do zrealizowania kolejnego 
projektu. Osoby z orzeczonymi karami dyscyplinarnymi są pozbawione możliwości 
sprawowania opieki nad doktorantami.  

 

4.3. Samorządność doktorancka 
 

Zwiększenie autonomii uczelni w zakresie kształtowania swojej struktury 
wewnętrznej przynosi konsekwencje w postaci trudności w ustaleniu optymalnej 
struktury samorządu doktorantów. Ze względu na zróżnicowaną strukturę szkół 
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doktorskich oraz podmiotów je prowadzących niemożliwym jest ustalenie jednego 
i  uniwersalnego modelu ustrojowego samorządu doktorantów. Struktura taka 
powinna być bowiem dopasowana do struktury podmiotu prowadzącego szkołę 
doktorską, aby w ten sposób maksymalizować możliwości wpływania doktorantów 
na funkcjonowanie uczelni czy instytutu. Struktura ta może być oparta na 
poszczególnych szkołach doktorskich, na jednostkach organizacyjnych uczelni albo 
przewidywać działanie organów samorządu jedynie na poziomie centralnym – 
wszystko zależy od specyfiki danego podmiotu i  potrzeb samorządu oraz 
zrzeszonych w nim doktorantów. 

 

 
 

Za najpoważniejszą barierę rozwoju samorządności doktoranckiej w Polsce 
uznano żenująco niskie finansowanie. W przypadku niektórych samorządów 
niepozwalające nawet na wykonywanie obowiązków przewidzianych przepisami 
prawa, np. uczestnictwa w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 
Wskazywano także na problemy techniczne – trudności w uzyskaniu pomieszczenia 
i  wyposażenia biurowego dla samorządu, nie zawsze oczywistą dostępność 
domeny uczelni dla samorządu doktorantów, który w ten sposób mógłby się choćby 
kontaktować ze wszystkimi doktorantami. 

 

A jak to wygląda w innych krajach? Sugestie Ekspertów. 

 Francja: 

We Francji nie istnieje samorząd doktorancki o strukturze podobnej do obecnie 
funkcjonującej w polskich uczelniach. W większości gremiów na każdym poziomie 
uczelni doktoranci mają swoich przedstawiciel, jednak są oni wybierani osobno na 
każde stanowisko.  

 

W przypadku niektórych samorządów finansowanie 
nie pozwala na wykonywanie obowiązków 

przewidzianych przepisami prawa. 
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 Belgia: 

Określenie statusu Rzecznika Praw Doktoranta jest kłopotliwe. Z jednej strony 
powinien on być częścią Rady Doktorantów, a z drugiej powinien móc rozmawiać 
z  profesorami, będąc traktowanym równo. W Antwerpii rzecznikiem jest nauczyciel 
akademicki wybierany przez Samorząd. W systemie Antwerpii w skład Samorządu 
Doktoranckiego wchodzą również młodzi naukowcy tzw. „post-docs”. Wybór 
członków organów samorządów doktorantów powinien odbywać się w formie 
głosowania internetowego, przy zachowaniu minimalnej frekwencji na poziomie 1/3 
ogólnej liczby doktorantów.  

Bardzo istotne jest, żeby nawet w  przypadku, gdy nie ma funkcjonującej 
struktury samorządu doktorantów, wszystkie miejsca, które są zarezerwowane dla 
doktorantów (we wszystkich organach i gremiach uczelni) były przez nich 
obsadzone. Drugorzędne znaczenie ma to, czy odbędzie się to poprzez oficjalne 
struktury samorządowe czy poprzez wybory przedstawiciela na konkretne 
stanowisko. 

 

 Portugalia: 

Struktura samorządu powinna być uzależniona od decyzji samego samorządu. 
Byłoby pomocne, gdyby istniały podobne rozwiązania we wszystkich szkołach 
doktorskich, ale trzeba zachować również pewną elastyczność. Jeśli chodzi 
o  rzecznika praw doktoranta, to stanowisko takie powinno istnieć, ale tylko wtedy 
kiedy jest na to zapotrzebowanie w szkole doktorskiej (do momentu, w którym są 
sprawy kierowane do rzecznika).  

Jeśli chodzi o kadencyjność oraz powoływanie przedstawicieli do samorządu 
doktorantów, powinno się zachować ciągłość reprezentacji i corocznie wybierać 
przedstawiciela. Liczba przedstawicieli powinna być uzależniona od liczby 
doktorantów w danym programie szkoły doktorskiej. Powinna zostać zachowana 
współpraca – dzielenie się doświadczeniem pomiędzy poprzednim, obecnym 
i  przyszłym szefem samorządu doktorantów. Samorząd doktorancki powinien być 
niezależny. Członkowie muszą być dostępni, łatwi do znalezienia. Jeśli chodzi 
o  wsparcie finansowe, wszystko zależy od sposobu tworzenia samorządu. Jeśli 
przyznana pomoc nie ogranicza niezależności i obiektywności samorządu, takie 
wsparcie ze strony uczelni jest jak najbardziej pożądane.  
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 Czechy  

Urząd Rzecznika Praw Doktoranta powinien istnieć w zasadzie w dwóch formach 
(wewnętrznej i zewnętrznej) – dwóch stanowiskach: w jednej rzecznik (wewnętrzny) 
byłby przewodnikiem, doradcą, który chętnie służy pomocą szczególne 
z  przepływem dokumentów w ramach szkoły doktorskiej/uczelni, drugi rzecznik 
(zewnętrzny) pomagałby w trudnych, skomplikowanych sytuacjach, reprezentowałby 
doktoranta w sprawach przeciwko Uniwersytetowi. Rzecznik zewnętrzny musiałby 
zachowywać neutralność w prowadzonych sprawach i mieć pozycję równą 
z  etatowymi pracownikami uczelni. 

Uczelnie powinny zagwarantować środki finansowe na działalność 
samorządu, szczególnie na organizację szkoleń i innych aktywności.  

4.4. Struktura szkoły doktorskiej 
 

Przedstawiciele samorządów zgodzili się z powszechnym poglądem, iż tworzenie szkół 
doktorskich w  poszczególnych ośrodkach i w poszczególnych podmiotach będzie się 
sprowadzało do wyboru jednej z  dwóch koncepcji – tworzenie wielu szkół doktorskich 
obejmujących niewiele dyscyplin albo tworzenie niewielu szkół doktorskich, które 
obejmowałyby bardzo wiele dyscyplin, a w ramach tych szkół istniałyby ścieżki 
(programy) doktorskie, obejmujące mniejszą liczbę dyscyplin. W ocenie większości 
uczestników konsultacji różny charakter poszczególnych dyscyplin, a także, co 
naturalne, posiadanie uprawnień w różnych dyscyplinach przez różne podmioty i różna 
specyfika prowadzonych przez te podmioty badań, uniemożliwia stworzenie w tym 
zakresie jednej uniwersalnej rekomendacji. Każdy podmiot uprawniony do prowadzenia 
szkoły doktorskiej powinien indywidualnie rozważyć, jaki kształt i liczba szkół doktorskich 
będą najbardziej korzystne. 

 

Na czele szkoły doktorskiej powinna stać osoba sprawująca funkcję 
kierowniczą, właściwa ds. kształcenia doktorantów (np. kierownik szkoły doktorskiej, 
pełnomocnik rektora ds. kształcenia doktorantów, itp.). Należy mieć na uwadze, że 
przepisy prawa przewidują wymóg, aby osoba powołana do pełnienia funkcji 

W toku konsultacji przeważały głosy wskazujące na konieczność 
uwzględnienia w strukturze szkoły doktorskiej organu  

na wzór rady programowej. 
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kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą sprawy doktorantów, uzyskała zgodę 
samorządu doktorantów, jednak dobrą praktyką byłoby angażowanie samorządu 
doktorantów już na etapie wstępnych decyzji dot. wyboru kandydata na kierownika, a nie 
stawianie doktorantów przed zerojedynkowym wyborem wyrażenia lub niewyrażenia 
zgody na objęcie tej funkcji przez konkretną osobę już po jej wybraniu.  

W toku konsultacji przeważały głosy wskazujące na konieczność uwzględnienia 
w strukturze szkoły doktorskiej organu na wzór rady programowej, odpowiedzialnej za 
kształtowanie wizji, ustalanie konkretnych programów szkół doktorskich oraz ewaluację. 
W jej składzie obligatoryjnie powinien się znaleźć przedstawiciel samorządu 
doktorantów, choć niektórzy uczestnicy konsultacji podkreślali konieczność osłabienia 
pozycji takiego przedstawiciela - np. poprzez nadanie mu jedynie głosu doradczego albo 
wprowadzenie jedynie obowiązku konsultowania aktów podejmowanych przez Radę 
z  samorządem doktorantów, bez członkostwa w jej składzie przedstawiciela samorządu. 

A jak to wygląda w innych krajach? Sugestie ekspertów 

 Francja 

We Francji szkoła doktorska posiada swoją radę, która składa się z około 20 
nauczycieli akademickich. W ramach rady działają różne komisje/grupy robocze 
składające się z kilku osób i  zajmujące się wszystkim (badania, kształcenie itp.) 
Jedna osoba może znajdować się w kilku komisjach. 

Administracja funkcjonuje na poziomie centralnym i to z nią doktorant 
załatwia większość rzeczy. Ponadto, jest miejscem, w którym doktorant może 
znaleźć pomoc w bardziej skomplikowanych przypadkach i jest odpowiednio 
kierowany, administracja jest pomocna i pracuje w służbie społeczności 
akademickiej. 

Ciekawostką jest istnienie porozumienia kierowników szkół doktorskich na 
poziomie ogólnokrajowym. Raz do roku odbywa się ich zjazd będący doskonała 
okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów.  

 

 Belgia: 

W systemie belgijskim na czele szkoły stoi nauczyciel akademicki (Head) natomiast 
równolegle zatrudniony jest manager szkoły. Najwyższym organem jest Rada, 
następnie jest biuro szkoły, które zajmuje się bieżącą obsługą szkoły i doktorantów, 
a następnie jest rada wykonawcza, która składa się z kierowników szkół/ścieżek, 
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jednakowej liczby doktorantów, managera szkoły, oraz przedstawicieli działów 
administracyjnego, kształcenia oraz nauki. Pracami komisji kieruje jeden 
z  kierowników wybierany na roczną kadencję.  

Na poziomie uczelni powinna być jedna centralna administracja oraz 
pracownik dedykowany kwestiom doktoranckim na poziome wydziałów. 
Administracja centralna kontroluje kształcenie, natomiast wydziałowe kontrolują 
pozostały proces. W przypadku posiadania kilku szkół doktorskich w uczelni, 
powinien być jeden centralny organ dbający o maksymalną jednolitość regulacji jak 
również wytyczający i pilnujący kierunków strategicznych. W  omawianym przypadku 
rada taka składa się z Rektora, jego zastępców ds. kształcenia, ogólnych 
i  naukowych, Kierownika Szkoły, Managera Szkoły, dziekanów wydziałów, 
w  których odbywa się kształcenia oraz oczywiście przedstawiciele doktorantów. 
Rada taka zbiera się średnio raz na rok, a w wyjątkowych przypadkach częściej.  

 

 Portugalia 

Na czele szkoły doktorskiej powinna stać osoba niepełniąca innych wysokich funkcji 
kierowniczych na uczelni (np. rektor). Każda szkoła doktorska powinna mieć powołaną 
własną radę programową, w której składzie byliby również reprezentanci doktorantów. 
Jeśli chodzi o doradztwo, to każda szkoła doktorska powinna mieś możliwość 
konsultowania, zasięgania opinii specjalistów z danego obszaru. Konfiguracja szkoły 
powinna być oparta o sposób funkcjonowania samego uniwersytetu. Pomoc 
pracowników administracji na uczelni jest niezbędna. Szczególnie istotna wydaje się być 
przy rekrutacji do szkół doktorskich. Konieczna jest obecność merytorycznie 
przygotowanych pracowników, chętnych do pomocy doktorantom, których liczba 
powinna być uzależniona od liczby doktorantów. 

 

 Czechy 

W ramach szkoły doktorskiej powinno funkcjonować biuro karier, w której przynajmniej 
jeden z pracowników zajmowałby się pomocą doktorantom w odnalezieniu się na rynku 
pracy po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej i obronie doktoratu. Szczególnie 
istotne byłoby to w  przypadku absolwentów szkoły doktorskiej, którzy wybraliby inna niż 
naukowa ścieżkę kariery. Zasadne jest tworzenie planu rozwoju kariery podczas 
pierwszych sześciu miesięcy po obronie pracy doktorskiej, które byłyby poddawane 
corocznej ocenie i  konsultowane ze specjalistą ds. rozwoju kariery dla doktorantów 
i  absolwentów szkół doktorskich.  
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 Szwajcaria 

W Szwajcarii nadzór nad wszystkimi szkołami doktorskimi w danej uczelni jest w gestii 
jednego prorektora. Następny w kolejności jest Kierownik Szkoły Doktorskiej, który stoi 
na jej czele. W obsłudze administracyjnej wspiera go wydzielona komórka administracji 
centralnej. Ciałem doradczym Kierownika jest Rada, w skład której wchodzą 
przedstawiciele administracji, samorządu doktorantów oraz przedstawiciele dyscyplin, 
w  których odbywa się kształcenie w ramach szkoły. Rada ta w głównej mierze 
odpowiada za program nauczania, w szczególności za program zajęć obowiązkowych 
dla wszystkich. Dodatkowo istnieją mniejsze rady programowe odpowiedzialne za 
kształcenie specjalistyczne. W zależności od struktury działają one na poziomie 
dyscyplin, wydziałów lub instytutów. Na każdym wydziale jest wydzielona komórka 
zajmująca się obsługą administracyjną doktorantów.  

W systemie tym znajduje się również Rzecznik Praw Doktoranta, którym jest 
emerytowany profesor. Dzięki temu rozwiązaniu może on swobodnie występować 
przeciwko profesorom, co byłoby niezręczne dla doktorantów, jak również nie ma on 
zależności służbowej względem uczelni.  

 

4.5. Przebieg kształcenia, w tym indywidualny plan 
badawczy i ocena śródokresowa 
 

Wśród uczestników konsultacji przeważał pogląd, iż tok kształcenia w szkole 
doktorskiej powinien cechować się dużym stopniem elastyczności. Doktorant 
powinien sam kształtować swoją ścieżkę w oparciu o  zainteresowania badawcze, 
potrzeby związane z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, perspektywy 
dalszego rozwoju. Składałby się na to nie tylko wybór poszczególnych przedmiotów 
na różnych latach kształcenia, ale także swoboda w konstruowaniu i dobieraniu 
innych zajęć/projektów. Pozwoliłoby to na dostosowanie kształcenia nie tylko do 
specyfiki danej dyscypliny, ale także innych uwarunkowań, np. sektora, w którym taki 
doktorant chciałby następnie pracować. 
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Za istotne uznano wzajemne uznawanie zajęć odbytych w różnych 
ośrodkach, co sprzyjałoby mobilności doktorantów, a niekiedy sugerowano wręcz 
obowiązkowe odbycie stażu zagranicznego – pod tym jednak warunkiem, aby jego 
koszt w całości pokrywał podmiot prowadzący szkołę doktorską. 

Program kształcenia powinien obejmować nie tylko przedmioty 
specjalistyczne ściśle związane z  dyscyplinami, w ramach, których kształci się w 
danej szkole doktorskiej, ale też koszyk przedmiotów ogólnych, jak np. aktualne 
trendy i badania w danej dziedzinie, nowoczesne metody badawcze, ochronę 
własności intelektualnej, zasady pisania artykułów naukowych (po polsku 
i  angielsku), metody nauczania akademickiego, komercjalizację badań, współpracę 
nauki z  biznesem, konstruowanie projektów badawczych, społeczną 
odpowiedzialność nauki i etykę naukową. Doktoranci powinni być też wyposażeni 
w  cały szereg kompetencji miękkich, bez których współcześnie nawet najbardziej 
uzdolniony naukowiec nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. 

Większych wątpliwości nie wzbudziła instytucja indywidualnego planu 
badawczego. Doktoranci widzą w nim instrument zbliżony do istniejącej dziś 
koncepcji rozprawy doktorskiej, z tym jednak zastrzeżeniem, że rolę planu znacznie 
zmienia m.in. fakt, iż jego realizacja podlega ocenie śródokresowej, a  adekwatność 
indywidualnych planów badawczych do efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomie 8  Polskiej Ramy Kwalifikacji jest jednym z kryteriów ewaluacji jakości 
kształcenia w szkole doktorskiej. Budzi to nadzieję, że stworzenie indywidualnego 
planu badawczego będzie realnym wyzwaniem naukowym realizowanym we 
współpracy z promotorem, a nie tylko bezmyślnym wypełnieniem formalnego 
wymogu, jakim dziś często bywa obowiązek złożenia koncepcji rozprawy doktorskiej. 
Dla ułatwienia prac nad indywidualnym planem badawczym warto opracować wzór, 
szablon takiego planu 

Uczestnicy konsultacji najwięcej uwagi poświęcili zagadnieniom związanym 
z oceną śródokresową. Postrzega się ją jako niezwykle istotny element kształcenia 
w szkole doktorskiej, zapewniający odsianie tych doktorantów, którzy z przyczyn 
merytorycznych nie powinni kontynuować kształcenia w szkole doktorskiej. 
Wyrażano też obawy, że niewłaściwe ukształtowanie trybu dokonywania oceny 

Za istotne uznano wzajemne uznawanie zajęć 
odbytych w różnych ośrodkach, co sprzyjałoby 

mobilności doktorantów. 
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śródokresowej, w tym np. trybu wybierania członków komisji przeprowadzającej tę 
ocenę, doprowadzi do „grzecznościowych” ocen śródokresowych na wzór 
istniejących niekiedy „grzecznościowych” recenzji rozpraw doktorskich. 

Każdy doktorant powinien mieć prawo odwołania się od wyniku oceny 
śródokresowej, odwołanie powinna rozpatrywać nowa niezależna Komisja - która nie 
powinna wiedzieć o tym że jest to proces odwoławczy (na wzór "blind review"). 
Dopiero tak – dwuinstancyjnie – ustalony wynik oceny śródokresowej powinien być, 
zdaniem uczestników konsultacji oraz członków Zespołu, wynikiem oceny 
w  rozumieniu ustawy. 

 

A jak to wygląda w innych krajach? Sugestie ekspertów 

 Francja: 

Cykl kształcenia doktoranta jest we Francji dość płynny i mniej usystematyzowany 
niż w Polsce. Zaletą jest to, że wykłady nie są oceniane, tylko się je odbywa. 
Dodatkowo panuje duża swoboda w wybieraniu tematyki wybranych przez siebie 
zajęć i każdy tak naprawdę ma indywidualny program nauczania bardzo luźno 
oparty o ramowy program z uczelni. Rozmówczyni wskazywała, że istotnym 
elementem kształcenia doktoranta są umiejętności przydatne „po obronie” jak 
pozyskiwanie finansowania czy zarządzanie grupą i badaniami. Zwracała również 
uwagę na uznawanie certyfikatów z letnich szkół, jako sposobu na uzyskanie 
wymaganych zaliczeń.  

Jak już wskazano, plan badawczy jest bardzo istotny od samego początku 
i  stanowi on główną oś, wokół której buduje się doktorat. Osobą odpowiedzialną za 
realizację projektu jest doktorant natomiast promotor pełni funkcję kontrolną. 
Kluczowa jest także opisana już wcześniej ocena śródokresowa, jako sprawozdanie 
przed komisją doktorską. Komisja ma charakter wspierający i  tylko w skrajnych 
przypadkach rekomenduje zaprzestanie finansowania projektu, ergo zwolnienie 
doktoranta. 

 
 Belgia: 

Ocena śródokresowa określona w regulaminie powinna składać się z pisemnego 
raportu z dotychczasowych postępów w badaniach, prezentacji na ten temat oraz 
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dyskusji z komisją. Powinna być raczej pomocą dla doktoranta niż jego twardą 
oceną (poza skrajnymi przypadkami). 

Podejście do tematyki kształcenia doktorantów powinno charakteryzować 
się dużą elastycznością. Wykłady dostosowane do potrzeb doktoranta i ustalane 
wspólnie z promotorem. Wykłady z kursów magisterskich również powinny być 
dostępne dla doktorantów. Za obowiązkowe dla wszystkich uznano dwa typy 
wykładów „philosophy of science” oraz „research integrity”. Zwraca się również 
uwagę, że w poczet kształcenia powinny się również wliczać aktywności typu 
„summer school” oraz inne tego typu dzienne lub tygodniowe warsztaty lub kursy. 
Innymi słowy, jeśli wykaże, że zdobyto umiejętności z jakiegoś zakresu to powinny 
za to zostać przyznane punkty. Zadaniem tym zajmuje się biuro szkoły.  

W systemie belgijskim końcowa ocena pracy jest dwuetapowa. Na początku 
komisja ocenia twój produkt i sugeruje co należy poprawić lub zmienić po czym 
doktorant wprowadza te poprawki. Poziom pracy jest tutaj oceniany w pięcio 
stopniowej skali. W drugiej rundzie komisja ocenia finalny efekt i może go 
zaakceptować lub odrzucić. W przypadku akceptacji doktorant przechodzi do etapu 
publicznej obrony. 

 

 Portugalia 

Zmiana tematu pracy doktorskiej powinna być możliwa w dowolnym momencie 
trwania kształcenia w szkole doktorskiej. Przy zmianie należałoby podać powód 
zmiany. Należy przy tym również uwzględnić możliwość ewentualnej zmiany 
promotora. Ocena śródokresowa powinna być przeprowadzana przez ekspertów 
w  danej dziedzinie zarówno pracowników uczelni jak i specjalistów z zewnątrz. 
W  różnych krajach funkcjonują jednak różne modele. Każdy doktorant podczas 
oceny śródokresowej powinien być oceniany wg tych samych kryteriów. Co więcej, 
doktorant powinien mieć możliwość odwołania, jeśli uważa, że został niewłaściwie 
oceniony. Procedura odwołania powinna być dokładnie określona w regulaminie.  

Podczas kształcenia w szkole doktorskiej doktorant powinien mieć możliwość 
wyboru kursów, w  których chce uczestniczyć. W przypadku, gdy doktorant nie 
realizuje w pełni programu kształcenia przewidzianego w regulaminie szkoły 
doktorskiej, powinien uiścić opłatę odpowiadającą czasowi zaangażowania uczelni 
(promotora/pracowników) w czas kształcenia (20% studiów, 20% opłaty). Jeśli mowa 
o planach badawczych to zdecydowanie powinna być zachowana ich pewna 
elastyczność, z drugiej jednak strony muszą być przygotowywane w oparciu 
o  określony ogólny szablon. Zasady i warunki wydłużania czasu na obronę pracy 
doktorskiej powinny być jasno określone. 
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W każdej szkole doktorskiej powinna być określona liczba opublikowanych 
artykułów niezbędnych do złożenia pracy doktorskiej. W procesie wyboru 
recenzentów swoją opinie powinien także wyrazić promotor doktoranta. 

Stypendia nie powinny być obligatoryjne dla wszystkich doktorantów, gdyż 
nie wszystkie instytucje/uczelnie odpowiednimi środkami, by takie świadczenia 
zapewnić. Stypendia bardzo często realizowane są na zasadzie wzajemności – 
badacz jedzie do innego kraju, a stamtąd przyjeżdża inny stypendysta. 

 

 Czechy 

Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich powinno obejmować między innymi 
grupy tematyczne wykładów, spełniające oczekiwania doktorantów, dostosowane do 
ich indywidualnych potrzeb. Poza wspomnianymi specjalistycznymi obszarami 
kształcenia, inne kursy, w tym warsztaty powinny obejmować takie tematy jak: 
zarządzanie danymi, pisanie publikacji naukowych oraz umiejętności miękkie. Kursy 
powinny być również podzielone na poziom podstawowy i rozszerzony. Doktorant 
powinien mieć także możliwość korzystania z kursów oferowanych w innych 
dyscyplinach, nie tylko w danej szkole doktorskiej, ale także w ramach innych szkół 
doktorskich funkcjonujących w obrębie danej uczelni. Obowiązkowo powinna się 
także pojawić oferta kursów z zakresu otwartej nauki. Kurs obejmujący zagadnienia 
związane z  tworzeniem tekstów naukowych powinien pojawić się w pierwszym 
semestrze kształcenia w szkole doktorskiej, tak by doktorant mógł wykorzystać 
zdobytą wiedzę do tworzenia własnego planu badawczego. Podczas oceny 
śródokresowej komisja powinna oceniać nie tylko postępy doktoranta w realizacji 
indywidualnego panu badawczego, ale także oceniać pracę i zaangażowanie 
promotora. 

 

 Szwajcaria 

Kształcenie doktorantów odbywa się w Szwajcarii na kilku poziomach. Na 
najbardziej ogólnym, wspólnym dla wszystkich uczestników szkoły odbywają się 
zajęcia niespecjalistyczne z zakresu zarządzania projektami naukowymi, pedagogiki 
czy kompetencji miękkich. Ponadto oprócz wykładów doktoranci są kształceni 
w  formie warsztatów trwających np. 3 dni po 8h kończących się zaliczeniem 
przedmiotu. Tego typu warsztat odbywają się np. z pisania grantów i tekstów 
naukowych. W ramach kształcenia specjalistycznego znaleźć można przedmioty 
o  różnym poziomie zaawansowania dostosowane do potrzeb doktoranta. 
Dodatkowo, każdy doktorant odbywa zajęcia z zakresu etyki naukowej. Warto 
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również podkreślić, że zajęcia prowadzone dla doktorantów nie mają limitu osób 
potrzebnych do ich uruchomienia.  

Indywidualny plan badawczy już na wstępie powinien być oceniany przez 
przynajmniej jedną osobę niezwiązaną z uczelnia, w której ma być realizowany. 
Zalecane jest również by ta sama komisja towarzyszyła doktorantowi przez cały 
okres jego kształcenia. Oprócz oceny doktoranta jej rolą byłaby również ewaluacja 
promotora, jak również czuwanie nad tym harmonogramem realizowanych badań. 
Komisja ta mogłaby negatywnie oceniać kolejne pomysły badawcze kierując się 
potrzebą zakończenia kształcenia doktoranta w  wybranym czasie. W przypadku 
negatywnego wyniku oceny śródokresowej ponowna rozmowa powinna się odbyć po 
około 6  miesiącach. Wynik drugiej rozmowy byłby wiążący. 

Aby przystąpić do obrony doktorant musi dodatkowo uczestniczyć 
w  przynajmniej jednej międzynarodowej konferencji, co jest wymogiem 
dodatkowym, oraz zdać egzamin przed doktorski odbywający się na 6-12 miesięcy 
przed planowaną datą obrony.  

 

4.6. Finansowanie doktorantów (w tym stypendia) 
 

Uczestnicy konsultacji niemal jednogłośnie stwierdzili, że w systemie wsparcia 
finansowego dla doktorantów obok powszechnego systemu stypendiów 
doktoranckich powinny zostać przewidziane jakieś środki o charakterze 
motywacyjnym – zwiększenia kwoty stypendium doktoranckiego albo nagrody dla 
najlepszych doktorantów w oparciu o ich osiągnięcia naukowe. Kryteria 
przyznawania takich zwiększeń powinny być jednak tak ukształtowane, aby uniknąć 
zjawiska tzw. „punktozy”, czyli produkowania dużej ilości osiągnięć o  niskiej jakości 
naukowej w celu zmaksymalizowania swoich szans na otrzymanie stypendiów.  

 

Niedopuszczalna jest sytuacja, nierzadko spotykana 
dziś, w której doktoranci z prywatnych środków 

muszą finansować np. zakup materiałów badawczych, 
udział w konferencjach naukowych czy koszty 
publikacji naukowych, gdyż nie zapewnia tego 

uczelnia/instytut. 
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Ponadto w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską powinny być 
wyodrębnione środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności naukowej 
przez doktorantów. Niedopuszczalna jest sytuacja, nierzadko spotykana dziś, 
w  której doktoranci z prywatnych środków muszą finansować np. zakup materiałów 
badawczych, udział w konferencjach naukowych czy koszty publikacji naukowych, 
gdyż nie zapewnia tego uczelnia/instytut. Równie istotne jest także zapewnienie 
obiektywnej i transparentnej procedury rozdziału tych środków pomiędzy 
poszczególnych doktorantów. 

Podmiot prowadzący szkołę doktorską powinien przyjmować tylu 
doktorantów, aby móc każdemu z  nich zapewnić odpowiednie finansowanie 
prowadzonych przez niego badań. W przeciwnym wypadku nie sposób uznać takiej 
szkoły doktorskiej za umożliwiającą prowadzenie badań naukowych na poziomie 
niezbędnym do sporządzenia rozprawy doktorskiej. 

A jak to wygląda w innych krajach? Sugestie Ekspertów. 

 Francja: 

Wszelkiego rodzaju stypendia motywacyjne nie są dobrym pomysłem, zwłaszcza 
przy powszechnym systemie stypendialnym. Jeśli już jakiś dodatkowy fundusz 
miałby być, to powinien być on przeznaczony na badania doktoranta, a nie „do 
kieszeni”. W systemie francuskim doktoranci są zatrudnieni na kontraktach, 
a  wszelkie dodatkowe finansowanie powinno być zapewnione przez 
promotora/laboratorium.  

 

 Belgia: 

Koncepcja dodatkowych stypendiów motywacyjnych dla najlepszych doktorantów 
nie jest dobrym pomysłem w dobie powszechnego stypendium. W systemie 
belgijskim każdy doktorant otrzymuje określoną ilość pieniędzy, które może 
przeznaczyć na działalność rozwijającą go naukowo, tzn. na konferencje. Pieniądze 
są oczywiście wirtualne i nikt ich nie dostaje od razu na konto. Otrzymuje się je 
w  trzech transzach po 500€ I  na 1 roku można wydać max. 500€, na drugim 1000€, 
a na trzecim całość.  
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 Szwajcaria 

W ramach kształcenia doktorantów powinien być stworzony dodatkowy fundusz 
dofinansowujący wyjazdy na konferencje lub publikacje. Wnioski złożone w ramach 
tego funduszu oceniałaby osobna, niezależna komisja. Również działalność 
doktorantów w ramach samorządu powinna być w jakiś sposób doceniana, np. 
w  formie dodatkowego stypendium 

 

5. Podsumowanie 
 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów od początku brała aktywny udział w pracach 
nad Ustawą prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce. Wyrażało się to poprzez szereg 
zgłaszanych uwag, wniosków i propozycji brzemienia poszczególnych paragrafów 
ustawy. Ogrom pracy i wysiłku włożony w te działania, zaowocował akceptacją wielu 
postulatów zgłaszanych przez KRD, której nadrzędnym celem jest dbanie o interesy 
przyszłych i obecnych doktorantów.  

Szczególnie istotne z punktu widzenia Krajowej Reprezentacji Doktorantów 
jest zagwarantowanie stypendium wszystkim doktorantom kształcącym się 
w  szkołach doktorskich, zniesienie zakazu zatrudniania doktorantów w uczelniach 
po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej, czy też postawienie na jakość 
doktoratów, poprzez zwiększenie „elitarności” szkół doktorskich i wymogów 
rekrutacyjnych do tychże szkół.  

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma świadomość ogromnej autonomii 
regulacyjnej pozostawionej podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie. Jest to 
z  jednej strony zagrożenie, natomiast z  drugiej niewątpliwa szansa na 
zaimplementowanie najlepszych wzorców, standardów postępowania w  sytuacjach 
nieregulowanych ściśle przepisami prawa, a funkcjonujących z powodzeniem 
w  krajach europejskich, w których prowadzone są szkoły doktorskie. KRD wyraża 
nadzieję, że przedstawione w  powyższym raporcie sugestie, rekomendacje 
i  rozwiązania, wypracowane i zebrane zarówno w toku konsultacji prowadzonych 
w  środowisku polskich doktorantów jak i zagranicznych Ekspertów, dotyczące 
kształtu i modeli funkcjonowania poszczególnych elementów szkół doktorskich 
i  kształcenia doktorantów, zaowocują poważną i merytoryczną dyskusją nad 
kształtem polskich szkół doktorskich, zapewniających optymalne warunki dla 
rozwoju młodych naukowców. 
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Załącznik 1. Doktoranci w obliczu Ustawy 2.0. – najczęściej 
zadawane pytania 
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Doktoranci w obliczu Ustawy 2.0. – najczęściej 
zadawane pytania 

 

Wykaz skrótów: 

PSW - Ustawa z dnia 22 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym  

PSWN - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(tzw. Ustawa 2.0) 

PW PSWN - Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające Ustawę - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

USN - Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku  - o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i  tytule w zakresie sztuki 

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 
  

Co ustawa 2.0 zmienia w mojej sytuacji, jeżeli aktualnie jestem 
doktorantem? 

Zgodnie z PW PSWN, studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 
2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie, w odniesieniu do doktorantów 
rozpoczynających studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, 
zachowują moc dotychczasowe zasady przyznawania stypendiów. Nowością w tym 
zakresie jest możliwość ubiegania się o stypendium Ministra dla wybitnych młodych 
naukowców.  

W przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 roku, stopień 
doktora nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z zastrzeżeniem, że 
jest on nadawany w dziedzinach lub dyscyplinach przewidzianych w rozporządzeniu, 
które będzie wydane na podstawie PSWN. Przewody doktorskie wszczęte 
i  niezakończone przed wejściem w życie PSWN, są przeprowadzane na zasadach 
dotychczasowych. Przewody doktorskie niezakończone przed 31 grudnia 2021 
roku, będą zamykane. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 
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r. nie będzie wszczynać się postępowań w  sprawie nadania stopnia doktora, w tym 
terminie możliwe będą jednak obrony doktoratów. 

 Podstawa prawna: art. 179, art. 280 PW PSWN  

 

Jakie są najważniejsze różnice między studiami doktoranckimi a szkołami 
doktorskimi? Od kiedy będą istniały szkoły doktorskie? 

Studia doktoranckie to studia trzeciego stopnia, na które są przyjmowani 
kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub 
równorzędny), kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, czyli 
uzyskaniem w drodze przewodu doktorskiego stopnia naukowego doktora określonej 
dziedziny nauki w zakresie dyscypliny nauki, potwierdzone odpowiednim dyplomem. 
Tak więc studia doktoranckie są trzecim poziomem kształcenia uniwersyteckiego 
w  ramach procesu bolońskiego, podczas którego odbywają się zaawansowane 
zajęcia dydaktyczne i praktyki, mające na celu przygotowanie doktorantów do pracy 
naukowej i dydaktycznej. Celem studiów doktoranckich jest uzyskanie przez 
doktoranta stopnia naukowego doktora w drodze przewodu doktorskiego. Studia 
doktoranckie odbywać się mogą w formie stacjonarnej (nieodpłatnie) lub 
niestacjonarnej (zwykle odpłatnie), a prowadzić je mogą nie tylko posiadające 
uprawnienia jednostki organizacyjne uczelni, lecz również instytuty badawcze 
i  instytuty PAN. Warunkiem uzyskania uprawnień do prowadzenia studiów 
doktoranckich przez jednostkę naukową jest posiadanie uprawnień do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego albo co najmniej dwóch uprawnień do nadawania 
stopnia doktora. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż 
cztery lata (w praktyce: cztery z możliwością przedłużenia). Szczegóły regulują 
regulaminy studiów, ustalane przez jednostki je prowadzące. Doktoranci mają 
opiekunów naukowych, którzy zwykle są następnie promotorami w przewodach 
doktorskich. Uczestnicy studiów odbywanych w uczelniach mają obowiązek 
odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 
uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze do 90 godz. dydaktycznych rocznie. 
System stypendialny nie gwarantuje każdemu uczestnikowi studiów doktoranckich 
uzyskania stypendium. 

Szkoła doktorska to zorganizowana forma kształcenia przygotowująca doktorantów 
do uzyskania stopnia doktora. Szkoły doktorskie tworzy się dla co najmniej dwóch 
dyscyplin naukowych (wyjątki: dziedzina nauk teologicznych, kultura fizyczna 
i  dyscypliny artystyczne), przy czym podmiot prowadzący szkołę doktorską może 
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prowadzić nie więcej niż 3 szkoły doktorskie w danej dyscyplinie. Podmiotami 
prowadzącymi szkołę doktorską mogą być: uczelnia akademicka, instytut PAN, 
instytut badawczy albo instytut międzynarodowy posiadające najwyższe kategorie 
naukowe (A+, A albo B+) w co najmniej dwóch dyscyplinach. Szkoła doktorska może 
być prowadzona również wspólnie przez wymienione podmioty. Kształcenie 
doktorantów w  szkole odbywa się nieodpłatnie i trwa od 6 do 8 semestrów. Do 
szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra 
lub równorzędny, zaś rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze 
konkursu na zasadach określonych przez senat albo radę naukową. W terminie 
3  miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub 
promotorów. Kształcenie w szkole doktorskiej jest prowadzone na podstawie 
programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Program kształcenia 
może przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub 
uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godz. 
dydaktycznych rocznie. Doktorant opracowuje indywidualny plan badawczy 
zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej. 
Realizacja zatwierdzonego planu podlega ocenie śródokresowej, przeprowadzanej 
przez komisję. Termin złożenia rozprawy doktorskiej może być przedłużony, nie 
więcej jednak niż o 2 lata. Wszyscy doktoranci w szkole doktorskiej (nieposiadający 
stopnia doktora) otrzymują stypendium doktoranckie w wysokości określonej 
w  ustawie nie dłużej niż przez okres 4 lat. Szkoły doktorskie będą funkcjonowały 
od roku akademickiego 2019/2020, czyli od 1 października 2019 roku. Zasady 
rekrutacji oraz program kształcenia w szkole doktorskiej podaje się po raz pierwszy 
do wiadomości publicznej do dnia 31 maja 2019 r. Również regulaminy szkół 
doktorskich powinny zostać podane przed rozpoczęciem przez nie działalności. 

 Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 10 i 29, rozdział 3 działu IV PSW; oddział 
2 rozdziału 2 działu V PSWN 

 

Chcę zostać doktorantem. Korzystniej jest rozpocząć kształcenie od roku 
akademickiego 2018/2019 (ostatni rocznik na studiach doktoranckich) czy 
2019/2020 (pierwszy rocznik w szkole doktorskiej)? 

To zależy. Studia doktoranckie oraz szkoły doktorskie to dwie zupełnie inne formy 
kształcenia, związane także z dwoma zupełnie różnymi porządkami prawnymi, 
uprawnieniami przysługującymi doktorantom, itd. Podjęcie decyzji wymaga 
rozważenia wszystkich „za” i „przeciw” i nie ma jednego słusznego wyboru. 
Przykładowo szkoła doktorska oznacza kształcenie interdyscyplinarne (obejmujące 
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co najmniej 2 dyscypliny) oraz wiąże się z powszechnym systemem stypendiów 
doktoranckich, ale z drugiej strony jest to także wyższy poziom wymagań – np. 
konieczność poddania się ocenie śródokresowej w połowie kształcenia (jej wyniki są 
jawne, a negatywny prowadzi do skreślenia z listy doktorantów) – oraz brak 
możliwości zatrudnienia w  charakterze nauczyciela akademickiego albo pracownika 
naukowego przed oceną śródokresową (z  pewnymi wyjątkami). W przypadku 
studiów doktoranckich nie ma oceny śródokresowej i jest możliwość zatrudnienia na 
uczelni/w instytucie badawczym, ale z kolei stypendia otrzymuje tylko część 
doktorantów, a  kształcenie jest monodyscyplinarne. Różnice mogą wystąpić także 
w  rekrutacji – prognozuje się, że nowy model kształcenia doktorantów w szkołach 
doktorskich będzie bardziej elitarny, a więc uzyskanie pozytywnego wyniku rekrutacji 
może być trudniejsze niż w przypadku studiów doktoranckich. Każdy powinien sam 
rozważyć swoją sytuację i ocenić, co w jego przypadku będzie bardziej korzystne, bo 
nie ma tu jednej uniwersalnej odpowiedzi. 

 Podstawa prawna – art. 198, art. 200, art. 202, art. 203, art. 209 PSWN 

  

Jestem doktorantem kształcącym się na studiach doktoranckich. Czy mogę 
przenieść się do szkoły doktorskiej? 

Żadne przepisy nie regulują kwestii przeniesienia uczestnika studiów 
doktoranckich do szkoły doktorskiej. Teoretycznie zatem można sobie wyobrazić, 
że regulamin szkoły doktorskiej będzie przewidywał taką możliwość – nie tylko 
przeniesienia do danej szkoły doktorskiej doktoranta z innej szkoły doktorskiej, ale 
także przeniesienia doktoranta ze studiów doktoranckich. Jeżeli jednak nie zostanie 
to przewidziane w regulaminie konkretnej szkoły doktorskiej, to nie ma innej 
podstawy prawnej do przeniesienia i należałoby wtedy wziąć udział w rekrutacji do 
szkoły doktorskiej tak jak każdy inny kandydat. 

Należy przy tym mieć na względzie, że szkoły doktorskie rozpoczną 
funkcjonowanie dopiero od 1  października 2019 roku. W związku z tym 
w  przypadku możliwości ewentualnego przeniesienia trzeba mieć na uwadze, że 
w  roku 2019/2020 będzie istniał dopiero pierwszy rocznik w szkole doktorskiej,  
w roku 2020/2021 – tylko pierwszy i drugi rocznik, i tak dalej. Nie będzie zatem 
możliwości przeniesienia np. w 2020 roku z 4 roku studiów doktoranckich na 
4  rok kształcenia w szkole doktorskiej. 
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Czy będąc doktorantem kształcącym się w ramach studiów doktoranckich 
można równolegle rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej? 

W PSWN trudno wskazać przepisy wprost zakazujące równoległego kształcenia 
w  ramach studiów doktoranckich i w szkole doktorskiej, wydaje się więc, że jest to 
dopuszczalne. Jednakże w takim wypadku należałoby wykluczyć możliwość 
jednoczesnego pobierania stypendiów zarówno na studiach doktoranckich, jak 
i  w  szkole doktorskiej. 

Ponadto należy mieć na względzie, że zgodnie z przepisami PSWN można być 
doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej (nie można być doktorantem w więcej 
niż jednej szkole doktorskiej). Rozwiązanie to budzi poważne wątpliwości co do jego 
zgodności z Konstytucją RP wśród ekspertów zajmujących się prawem nauki 
i  szkolnictwa wyższego. 

 Podstawa prawna: art. 200 ust. 7 PSWN  

  

Jak będzie funkcjonował samorząd doktorantów przy równoległym 
istnieniu szkół doktorskich oraz wygaszanych studiów doktoranckich? 

Wdrożenie nowego modelu kształcenia doktorantów w postaci szkół doktorskich 
powoduje, że do końca 2023 roku doktoranci w danej uczelni/instytucie będą 
się dzielić na tych ze studiów doktoranckich oraz na tych ze szkół doktorskich. 
W związku z tym ustawodawca przewidział, że: 

· od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. samorządy doktorantów działają 
na zasadach dotychczasowych; 

· od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. samorządy doktorantów tworzą 
jednocześnie dwie grupy doktorantów – doktoranci w danym podmiocie 
prowadzącym szkołę doktorską oraz uczestnicy studiów doktoranckich 
rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020. 

Od 1 października 2019 r. należy więc dostosować działalność samorządu 
doktorantów do tego stanu rzeczy, zwłaszcza że doktoranci kształcący się na 
studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej będą się cechowali zupełnie innymi 
potrzebami, interesami i problemami, a każdej z tych grup należy zapewnić 
możliwość realnego uczestnictwa w pracach samorządu. 

 Podstawa prawna: art. 296 PW PSWN 
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Jakie nowe obowiązki na samorząd doktorantów nakłada ustawa 2.0? 

Zasadniczo PSWN nie nakłada na samorząd doktorantów nowych obowiązków 
w  stosunku do PSW, poza dwoma: 

1) samorząd doktorantów ma udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej 
uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych na sprawy 
doktoranckie i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim; 

2) PW PSWN wskazują, że samorząd doktorantów w terminie 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie statutu uczelni, przyjętego na podstawie PSWN, ma uchwalić 
„nowy” regulamin samorządu doktorantów. Jednocześnie do czasu wejścia 
w życie „nowego” regulaminu samorządu doktorantów moc zachowuje „stary” 
regulamin, czyli ten przyjęty na podstawie dotychczasowej ustawy PSW. 

 Podstawa prawna: art. 110 ust. 5 PSWN, art. 293 ust. 1 i 2  PW PSWN 

  

Czy ustawa 2.0 zmienia coś w funkcjonowaniu organizacji doktoranckich, 
np. doktoranckich kół naukowych?  

PSWN zawiera pewne zmiany w stosunku do przepisów PSW: 

1) wprowadzono obowiązek niezwłocznego poinformowania rektora przez nowo 
utworzoną organizację doktorancką o jej powstaniu, co – jak się wydaje – ma 
odformalizować proces zakładania organizacji doktoranckich. 
Dotychczasowa ustawa PSW przewidywała bardziej złożoną procedurę 
rejestracyjną; 

2) to rektor, a nie jak dotychczas senat uczelni na wniosek rektora, w drodze decyzji 
administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację doktorancką, która 
rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 
statut uczelni, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji; 

3) jeśli uczelniana organizacja doktorancka złożyła wniosek o wpis do rejestru 
uczelnianych organizacji studenckich, który nie został rozpatrzony przez rektora 
przed wejściem w życie PSWN, to wniosek traktuje się jako wypełnienie 
obowiązku informacyjnego. 

 Podstawa prawna: art. 111 ust. 2 i 4 PSWN, art. 295 ust. 2 PW PSWN 
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Podobno efektem ustawy 2.0 może być inna struktura wewnętrzna uczelni. 
Jakie może to przynieść konsekwencje dla doktorantów kształcących się 
na studiach doktoranckich?  

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się 
na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. 
Dotychczas obowiązująca ustawa PSW zakłada, że studia doktoranckie 
w  uczelniach prowadzone są w jednostkach organizacyjnych tych uczelni, 
posiadających stosowne uprawnienia. Strukturę organizacyjną każdej uczelni 
określa jej statut. Zwyczajowo jednostkami organizacyjnymi uczelni prowadzącymi 
studia doktoranckie są wydziały, a uprawnienia w  zakresie nadawania stopni 
naukowych – jak wynika z USN – posiadają rady wydziałów. Tymczasem PSWN 
przyjmuje, że uprawnienie do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie 
sztuki należy do uczelni, a kompetencję tę realizuje senat uczelni. W statucie uczelni 
może zostać określony inny organ, do którego należeć będzie ta kompetencja, przy 
czym może być to tylko jeden organ dla danej dyscypliny. W  sytuacji wszczęcia 
przewodu doktorskiego na zasadach dotychczasowych, tj. przed wejściem 
w  życie PSWN oraz po jej wejściu w życie – do dnia 30 kwietnia 2019 r., 
stopień nadaje rada uprawnionej jednostki organizacyjnej (wydziału) – do dnia 
30 września 2019 r. Od 1 października 2019 r. organem właściwym do 
nadawania stopni staje się senat uczelni lub inny organ wskazany w jej 
statucie. W szczególnym przypadku, jeśli statut uczelni nie będzie przewidywał 
zniesienia dotychczasowych podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów) 
i  przewidzi przekazanie ich radom kompetencji senatu w zakresie stopni 
naukowych, wówczas nie ulegnie zmianie właściwość organów do prowadzenia 
postępowań w przedmiocie stopnia doktora. 

Zmiana struktury organizacyjnej uczelni, dokonywana w drodze zmiany statutu, 
może spowodować zmianę jednostki prowadzącej studia doktoranckie. Jednakże 
przepisy statutu muszą wskazywać podmiot odpowiedzialny za nadzór merytoryczny 
nad studiami doktoranckimi. 

 Podstawa prawna: art. 17, art. 195 ust. 1 PSW; art. 4 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 
USN; art. 28 ust. 1 pkt 8, art. 28 ust. 4, art. 178 ust. 1 pkt 1 PSWN; art. 179 
ust. 3 pkt 2, art. 279 PW PSWN 
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Słyszałem, że doktorant nie będzie mógł już być zatrudniony na uczelni ani 
w instytucie badawczym, czy to prawda? Czy jeżeli jestem doktorantem 
i  asystentem, to muszę zrezygnować ze studiów doktoranckich?  

W pewnym sensie to prawda, ale należy ją doprecyzować. Po pierwsze, tzw. „zakaz 
zatrudniania” doktorantów jako nauczycieli akademickich albo pracowników 
naukowych dotyczy tylko tych doktorantów, którzy kształcą się w szkole 
doktorskiej. Zakaz ten nie obejmuje zatem doktorantów kształcących się na 
studiach doktoranckich, którzy wciąż mogą być jednocześnie doktorantami 
i  pracownikami naukowymi/nauczycielami akademickimi. Po drugie, przewidziano 
wyjątki od powyższego zakazu. Zatrudnienie doktoranta jako pracownika 
naukowego albo nauczyciela akademickiego jest możliwe, jeżeli zatrudnienie takie 
następuje: 

· w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 
PSWN; 

· po ocenie śródokresowej (ale wówczas taki doktorant w przypadku zatrudnienia w 
wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy otrzyma 
stypendium w wysokości 40% minimalnej stawki stypendium po ocenie 
śródokresowej); 

· w przypadku, w którym doktorantowi nie przysługuje stypendium doktoranckie.  

Zakaz zatrudniania nie dotyczy także podjęcia jakiejkolwiek innej pracy (poza 
podmiotem prowadzącym szkołę doktorską), a także nie dotyczy zatrudnienia w tym 
podmiocie, o ile nie jest to zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego 
albo pracownika naukowego. 

 Podstawa prawna: art. 209 ust. 10 PSWN 

  
STYPENDIA 

 

Na czym będzie polegał nowy, powszechny system stypendialny? 

W odróżnieniu od rozdrobnionego i skomplikowanego systemu stypendiów 
przewidzianych dla doktorantów kształcących się obecnie na studiach doktoranckich 
(kilka różnych stypendiów przyznawanych wedle zróżnicowanych kryteriów), 
powszechny system stypendialny przewidziany dla doktorantów kształcących się 
w  szkołach doktorskich będzie prostszy. Każdy doktorant (z wyjątkami, o których 
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niżej) kształcący się w  szkole doktorskiej będzie otrzymywał, nie dłużej niż 
przez okres 4 lat, stypendium doktoranckie w  wysokości co najmniej: 

· 37% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora przed oceną 
śródokresową; 

· 57% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora po pozytywnej 
ocenie śródokresowej.  

Stypendium jest wypłacane z mocy prawa – bez konieczności składania przez 
doktoranta jakiegokolwiek wniosku, podania, itp. Powyższe stawki są minimalne, 
a  więc podmiot prowadzący szkołę doktorską może ustalić wyższe stawki, 
a  ponadto może przyznać poszczególnym doktorantom zwiększenia tych 
stypendiów w oparciu o ich osiągnięcia. Stypendium wypłaca podmiot prowadzący 
szkołę doktorską w okresach miesięcznych i ma ono charakter bezzwrotny. 

Stypendium nie przysługuje jedynie doktorantom: 

· posiadającym już stopień doktora (np. uzyskany po odbyciu innych studiów 
doktoranckich) 

· którym minął 4-letni dopuszczalny okres pobierania stypendium doktoranckiego 

 Podstawa prawna: art. 209 PSWN 
 

Których doktorantów obejmie system powszechnych stypendiów? Czy 
otrzymam stypendium już od października 2018 r.? 

Niestety nie – „nowe” stypendia doktoranckie będą wypłacane dopiero od 
października 2019 roku, czyli wtedy, kiedy swoje funkcjonowanie rozpoczną szkoły 
doktorskie. Ponadto stypendia w nowym modelu będą przysługiwały wyłącznie 
tym doktorantom, którzy kształcą się w szkole doktorskiej, a nie tym, którzy 
odbywają studia doktoranckie albo przygotowują rozprawę doktorską w trybie 
eksternistycznym. 

 Podstawa prawna – art. 209 PSWN, art. 281-288 PW PSWN 

  

Na jakich zasadach będą wypłacane stypendia dla obecnych doktorantów? 
Czy ustawa 2.0 przynosi w tym zakresie jakieś zmiany? 

Jeśli chodzi o stypendia doktoranckie, dla doktorantów stacjonarnych, którzy 
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rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będzie ono 
przyznawane na dotychczasowych zasadach i  w  wysokości w wysokości nie 
mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, 
zgodnie z obecnymi przepisami. Również na podstawie dotychczasowych 
regulaminów będą rozpatrywane wnioski o przyznanie stypendium z dotacji 
projakościowej. Doktoranci mają również możliwość składania wniosków 
o  przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia z zastrzeżeniem, że w 
roku akademickim 2018/2019, wnioski należy składać w terminie do 15 października 
2018 roku. Postępowania w  przedmiocie tego stypendium będą prowadzone na 
zasadach dotychczasowych, ale nie przewiduje się dalszego istnienia tego 
stypendium po roku 2018. Zmianą wprowadzoną przez PSWN jest natomiast fakt, iż 
doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 
2019/2020, mogą ubiegać się o  stypendia ministra dla wybitnych młodych 
naukowców. Stypendium to może otrzymać doktorant wykazujący się znaczącymi 
osiągnięciami w działalności naukowej (art. 360 PSWN).  

 Podstawa prawna: art. 284-287 PW PSWN 

 

Czy ustawa 2.0 zmienia zasady wypłacania stypendiów doktorskich? 

Stypendia doktorskie (nie należy ich mylić z doktoranckimi) to, zgodnie z przepisami 
USN, stypendia, które mogą być przyznawane osobom, które otworzyły przewód 
doktorski. W nowej ustawie PSWN w ogóle nie przewidziano dalszego istnienia 
tego rodzaju stypendiów (uczelnia/instytut badawczy może jednak przewidzieć 
istnienie takich stypendiów na podstawie wewnętrznych regulacji), jednakże 
uregulowano kwestie przejściowe związane z ich pobieraniem przez doktorantów 
odbywających kształcenie w ramach studiów doktoranckich – stypendia te mogą 
być przyznawane jeszcze do 30 kwietnia 2019 r. na zasadach 
dotychczasowych i wypłaca się je przez okres, na który zostały przyznane. 

Sformułowanie „na zasadach dotychczasowych” należy rozumieć w taki sposób, że 
stypendia te do dnia 30 kwietnia 2019 r. są przyznawane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. 
w  sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód 
doktorski. 

 Podstawa prawna: art. 184 PW PSWN 
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PROCEDURA NADAWANIA STOPNIA 
 

Jakie są terminy przejściowe w zakresie otwarcia przewodu oraz uzyskania 
stopnia doktora? 

Otwarcie przewodu doktorskiego na zasadach dotychczasowych, tj. wynikających 
z  USN, jest możliwe do dnia 30 kwietnia 2019 r. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. 
do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania 
stopnia doktora.  

Do dnia 30 września 2019 r. stopień nadaje rada uprawnionej jednostki 
organizacyjnej (wydziału). Od 1  października 2019 r. organem właściwym do 
nadawania stopni staje się senat uczelni lub inny organ wskazany w jej statucie. 
Przewody doktorskie otwarte na zasadach dotychczasowych i niezakończone 
do dnia 31 grudnia 2021 r. zamyka się. Postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów 
nowej ustawy. 

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 
2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach dotychczasowych, 
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku 
o  wyznaczenie promotora lub promotorów. W odniesieniu do tych osób efekty 
uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane 
również na zasadach dotychczasowych. Od uczestnika stacjonarnych studiów 
doktoranckich nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania 
w  przedmiocie nadania stopnia doktora. Na marginesie należy zaznaczyć, że 
obecni doktoranci pobierający kształcenie na studiach niestacjonarnych w zakresie 
odpłatności za przewód doktorski są uzależnieni od treści umowy (zgodnie z art. 195 
ust. 10 PSW) z podmiotem uprawnionym do doktoryzowania. Umowa może 
przewidywać zarówno odpłatność, jak i jej brak w odniesieniu do kosztów przewodu 
doktorskiego.  

 Podstawa prawna: art. 179 PW PSWN. 

  

Co się stanie, jeżeli nie zdążę otworzyć przewodu do końca kwietnia 2019 
roku? 

Wedle PW PSWN w okresie od 1 maja do 30 września 2019 r. nie wszczyna się 
postępowań w sprawie nadania stopnia doktora. Jednocześnie postępowania 
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w  sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po  
30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie nowych regulacji. 

 Podstawa prawna: art. 179 ust. 5 i 6 PW PSWN 

  

Co się stanie, jeżeli otworzę przewód do końca kwietnia 2019 r., ale nie 
zdążę uzyskać stopnia doktora do końca 2021 roku? 

Otwarcie przewodu doktorskiego na zasadach dotychczasowych, tj. wynikających 
z  USN, jest możliwe do dnia 30 kwietnia 2019 r. Przewody doktorskie otwarte na 
zasadach dotychczasowych i niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. 
zamyka się. Wówczas jedyną możliwością uzyskania stopnia doktora będzie 
wszczęcie postępowania na nowych zasadach. 

 Podstawa prawna: art. 179 ust. 1, 2 i 4 PW PSWN  

  

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy „starą” i „nową” procedurą 
nadania stopnia doktora? 

PSWN wprowadza kilka istotnych modyfikacji do procedury nadawania stopnia 
doktora. 

Bodaj najważniejsze z nich to: 

1) uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie ma jedynie uczelnia, 
instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy w dyscyplinie, 
w  której posiada kategorię naukową A+, A albo B+; 

2) osoba starająca się o uzyskanie stopnia doktora musi wykazać znajomość 
nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2, potwierdzoną 
certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów; 

 Jednocześnie PSWN znosi możliwość zdania egzaminu z nowożytnego 
języka obcego w jednostce posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora, 
co przewidywała USN (art. 12 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy); 

3) wśród przesłanek umożliwiających nadanie stopnia doktora pojawia się kryterium 
„spełnienia innych wymagań określonych przez podmiot doktoryzujący” (czyli 
uczelnię, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy). 

Tym samym znika dotychczas obligatoryjny wymóg zdania egzaminów doktorskich 
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w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej (art. 12 ust. 1 pkt 2 
USN). Decyzja o obowiązku zdania egzaminów doktorskich będzie należeć zatem 
do „podmiotu doktoryzującego”. 

 Podstawa prawna: art. 185 ust 1 PSWN, art. 186 ust. 1 pkt 5 PSWN 
 

Czy korzystniej jest uzyskać stopień doktora w „starej”, czy w „nowej” 
procedurze? 

To zależy od zmiany dotyczącej konkretnych kryteriów. Jeśli chodzi o znajomość 
nowożytnego języka obcego to w PSWN efekty uczenia się mają być potwierdzone 
certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów na poziomie biegłości językowej co 
najmniej B2. W praktyce oznacza to zatem brak możliwości przystąpienia do 
egzaminu z nowożytnego języka obcego, wynikający z przepisów USN 
w  przypadku osób nieposiadających odpowiedniego certyfikatu językowego. Nie 
zmienia się jednak poziom wymaganej znajomości nowożytnego j. obcego.  

Ponadto, na mocy PSWN konieczne jest spełnienie innych wymagań określonych 
przez podmiot doktoryzujący. Oznacza to jednak rezygnację z obligatoryjnego 
wymogu zdawania egzaminów doktorskich  oraz pozostawienie tego wymogu do 
decyzji podmiotu doktoryzującego. Jeśli chodzi o wymóg posiadania w dorobku co 
najmniej 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub 
w  recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub 1 monografii 
naukowej lub dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu, przypomina on poprzednio 
obowiązujące przepisy, przy czym wcześniej uznawano także publikacje przyjęte do 
druku. W praktyce surowość tego wymogu będzie zależeć od kształtu wykazu 
punktowanych czasopism naukowych.  

 Podstawa prawna: art. 186 PSWN  
 

W jakiej dziedzinie/dyscyplinie zostanie mi nadany stopień doktora 
w  zależności od terminu otwarcia przewodu i daty uzyskania stopnia?  

W przewodach doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 października 
2018 r., jeżeli nadanie stopnia doktora następuje do dnia 30 kwietnia 2019 r., wówczas 
stopień ten nadaje się w dyscyplinie określonej w  załączniku do rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, 
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 
1065). 
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W przewodach doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 października 
2018 r., jeżeli nadanie stopnia doktora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., wówczas 
stopień ten nadaje się w dyscyplinie określonej przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki w rozporządzeniu wydanym na podstawie nowej ustawy 
PSWN. 

W przewodach doktorskich wszczętych w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 
30 kwietnia 2019 r. oraz od dnia 1 października 2019 r. stopień doktora nadaje się 
w  dyscyplinie określonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
i  nauki w rozporządzeniu wydanym na podstawie PSWN. 

W każdym wypadku organ nadający stopień musi posiadać stosowne uprawnienia do 
nadawania stopnia w danej dyscyplinie. 

 Podstawa prawna:  art. 179 ust. 1, ust. 3 pkt 1 PW PSWN ; art. 5 ust. 3 
PSWN; art. 3 ust. 1 USN.  



Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji 
 

 58 

  

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2. Wybór przepisów dotyczących szkół 
doktorskich, doktorantów oraz nadawania stopnia doktora 
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Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. poz. 1668) 

Wybór przepisów dotyczących szkół doktorskich, doktorantów  
oraz nadawania stopnia doktora 

 

Stopnie i tytuły w systemie szkolnictwa wyższego i nauki 

Art. 177. 1. W systemie szkolnictwa wyższego i nauki nadaje się ̨:  

1)  stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki:  

a)  stopień́ doktora,  

b)  stopień́ doktora habilitowanego;  

2)  tytuł profesora.  

2. Stopień́ naukowy nadaje się ̨ w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej. Stopień ́ 
naukowy doktora może być́ nadany w dziedzinie.  

3. Stopień́ w zakresie sztuki nadaje się̨ w dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej.  

4. Tytuł profesora nadaje się ̨ w dziedzinie albo w dziedzinie i dyscyplinie lub 
dyscyplinach.  

5. Jeżeli rozprawa doktorska albo osiągniecia, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 
2, obejmują ̨ zagadnienia naukowe z więcej niż̇ jednej dyscypliny, wskazuje się ̨ 
dyscyplinę ̨, w której nadaje się ̨ stopień ́ doktora albo stopień ́ doktora habilitowanego.  

6. Jeżeli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż̇ jednej 
dyscypliny naukowej zawierającej się ̨ w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe 
wskazanie dyscypliny, o której mowa w ust. 5, stopień ́ doktora nadaje się ̨ 
w  dziedzinie nauki.  

Art. 178. 1. Stopień́ naukowy albo stopień́ w zakresie sztuki nadaje, w drodze 
decyzji administracyjnej:  
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1) w uczelni – senat lub inny organ uczelni, o którym mowa w art. 28 ust. 4;  
 

Art. 28 ust. 4 PSWN 

Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 (nadawanie stopni naukowych i stopni 
w zakresie sztuki), może być wykonywane przez inny określony w statucie 
organ uczelni, o którym mowa w art. 17 ust. 2 (Statut uczelni może 
przewidywać również inne organy uczelni). Statut może określić tylko jeden 
organ w zakresie danej dyscypliny, a w przypadku uczelni spełniającej 
warunek, o którym mowa w art. 185 ust. 3 – w zakresie danej dziedziny.  

 

2)  w instytucie PAN, w instytucie badawczym oraz w instytucie 
międzynarodowym – rada naukowa.  

2. Decyzje ̨, o której mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący właściwego organu.  

3. W postepowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się ̨ 
odpowiednio przepisy Kpa.  

4. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.  

Art. 179. 1. Osoba, której nadano stopień ́ doktora albo stopień́ doktora 
habilitowanego, otrzymuje odpowiednio dyplom doktorski albo dyplom habilitacyjny 
oraz odpis tego dyplomu. Na wniosek tej osoby wydaje sie ̨ odpisy dyplomu w języku 
obcym.  

2. W przypadku, o którym mowa w art. 185 ust. 2, osoba, której nadano stopień ́ 
doktora, otrzymuje wspo ́lny dyplom doktorski wydany przez podmioty nadające 
stopień́ doktora albo dyplom doktorski wydany przez jeden z podmioto ́w, wskazany 
w umowie.  

Art. 180. 1. Dyplomy doktorskie i dyplomy habilitacyjne oraz ich duplikaty i odpisy, 
przeznaczone do obrotu prawnego z zagranica ̨, sa ̨ uwierzytelniane na wniosek 
zainteresowanego przez:  
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1)  dyrektora NAWA – w przypadku stopni nadanych przez uczelnie;  

2)  Prezesa PAN – w przypadku stopni nadanych przez instytuty PAN oraz 
przez instytuty międzynarodowe;  

3)  ministra nadzorującego instytut badawczy – w przypadku stopni 
nadanych przez instytuty badawcze.  

2. Za uwierzytelnienie pobierana jest opłata.  

Art. 181. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 
rozporządzenia, niezbędne elementy dyplomu doktorskiego oraz dyplomu 
habilitacyjnego, sposób sporządzania duplikatów I  odpisów dyplomów oraz 
dokonywania w nich sprostowań ́ i zmian danych osobowych, wzór legitymacji 
doktoranta, sposób potwierdzania jej ważności, sposób uwierzytelniania 
dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1, przeznaczonych do obrotu 
prawnego z zagranicą, wysokość́ i sposób pobierania opłaty za uwierzytelnianie 
dokumentów oraz wysokość́ opłaty za wydanie duplikatu dyplomu, a także za 
wydanie odpisu dyplomu, w tym w języku obcym, mając na uwadze konieczność ́ 
zapewnienia kompletności informacji zawartych w dyplomach, potrzebę̨ 
poświadczenia statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatności wysokości opłat 
do kosztów, a także szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu 
prawnego z zagranica ̨.  

Vide 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 
2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych 
i  legitymacji doktoranta (Dz. U. 2018 poz. 1837) 

Art. 182. 1. Osoba, która ubiega się ̨ o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora 
habilitowanego lub tytułu profesora, wnosi opłatę̨ za przeprowadzenie postepowania 
w tej sprawie.  

2. Opłatę̨ wnosi się ̨ na rzecz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu 
międzynarodowego albo RDN.  
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3. Wysokość́ opłaty nie może przekraczać́ kosztów postepowania, uwzgledniających 
w szczególności koszty wynagrodzeń ́ promotora lub promotorów, promotora 
pomocniczego i recenzentów.  

4. Opłaty nie pobiera się̨ w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie 
międzynarodowym od osoby ubiegającej się ̨ o stopień ́ doktora, która ukon ́czyła 
kształcenie w szkole doktorskiej.  

5. W uzasadnionych przypadkach rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu 
badawczego lub dyrektor instytutu mie ̨dzynarodowego może zwolnić z opłaty 
w  całości lub w cze ̨ści.  

6. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty 
postępowania ponosi zatrudniaja ̨ca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub 
instytut mie ̨dzynarodowy.  

Art. 183. Nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy nie może bez 
uzasadnionej przyczyny uchylic ́ się ̨ od pełnienia funkcji promotora, promotora 
pomocniczego, recenzenta w poste ̨powaniu w sprawie nadania stopnia doktora, 
stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, a takz ̇e funkcji recenzenta, 
o  którym mowa w art. 238 ust. 2.  

Art. 184. 1. Promotorowi, promotorowi pomocniczemu i recenzentowi 
w  postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego 
lub tytułu profesora oraz członkowi komisji habilitacyjnej przysługuje jednorazowe 
wynagrodzenie.  

2. Wynagrodzenie promotora wynosi 83%, a promotora pomocniczego – 50% 
wynagrodzenia profesora. Wynagrodzenie wypłaca się ̨ po zakon ́czeniu 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w wyniku kto ́rego został on 
nadany.  

3. Wynagrodzenie recenzenta wynosi w poste ̨powaniu w sprawie nadania:  

 1) stopnia doktora – 27%,  
2) stopnia doktora habilitowanego – 33%,  
3) tytułu profesora – 40%  

– wynagrodzenia profesora.  
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4. Wynagrodzenie członka komisji habilitacyjnej wynosi 17% wynagrodzenia 
profesora, a w przypadku gdy pełni on funkcję jej przewodnicza ̨cego lub sekretarza 
– 33% wynagrodzenia profesora. Wynagrodzenie wypłaca się ̨ po zakończeniu 
postępowania w sprawie nadania stopnia.  

Stopień́ doktora 

Nadawanie stopnia doktora 

Art. 185. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie posiada 
uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut mie ̨dzynarodowy 
w  dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową A+, A albo B+, zwane dalej 
„podmiotem doktoryzuja ̨cym”.  

2. Stopień́ doktora może być́ nadany w dyscyplinie ro ́wnież wspólnie przez uczelnie, 
instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty mie ̨dzynarodowe w dyscyplinie, 
w  której każde posiada kategorię naukową A+, A albo B+, w tym z udziałem 
podmiotów zagranicznych posiadaja ̨cych uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
w zakresie dyscypliny, w której nadawany jest stopień ́. Zasady wspo ́łpracy określa 
umowa zawarta w formie pisemnej, która w szczego ́lności wskazuje podmiot 
odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o  którym mowa w art. 342 
ust. 1.  

3. W przypadku, o którym mowa w art. 177 ust. 6, stopień ́ doktora może być́ nadany 
w dziedzinie nauki przez podmiot doktoryzujący, kto ́ry posiada kategorię naukową 
A+, A albo B+ w ponad połowie dyscyplin zawieraja ̨cych się ̨ w tej dziedzinie.  

4. W przypadku utraty uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej 
dyscyplinie albo dziedzinie, podmiot doktoryzuja ̨cy zapewnia możliwość 
kontynuowania poste ̨powań w innym podmiocie posiadającym uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie albo dziedzinie. W przypadku braku 
możliwości zapewnienia kontynuowania postępowan ́ w innym podmiocie, RDN 
wyznacza ten podmiot.  

Art. 186. 1. Stopień́ doktora nadaje się̨ osobie, która:  

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inz ̇yniera albo ro ́wnorzędny 
lub posiada dyplom, o  którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 
ust. 2, daja ̨cy prawo do ubiegania sie ̨ o nadanie stopnia doktora 



Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji 
 

 64 

w  państwie, w którego systemie szkolnictwa wyz ̇szego działa uczelnia, 
kto ́ra go wydała;  

Art. 326 ust. 2 pkt 2 PSWN 

Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do 
kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub ubiegania się 
o  nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa 
wyższego działa uczelnia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej 
Polskiej odpowiednio do: 

1) kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia albo 

2) ubiegania się o nadanie stopnia doktora.  

 

Art. 327 ust. 2  

Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi 
i  tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem.  

2)  uzyskała efekty uczenia się ̨ dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy 
czym efekty uczenia się ̨ w  zakresie znajomości nowożytnego języka 
obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studio ́w, 
poświadczaja ̨cymi zna- jomość tego języka na poziomie biegłości je ̨zykowej 
co najmniej B2;  

3)  posiada w dorobku co najmniej:  

a)  1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub 
w recenzowanych materiałach z konferencji mie ̨dzynarodowej, 
kto ́re w roku opublikowania artykułu w  ostatecznej formie były 
uje ̨te w wykazie sporza ̨dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub  
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b)  1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, kto ́re 
w  roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było uje ̨te 
w  wykazie sporza ̨dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej 
monografii, lub  

c)  dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;  

4)  przedstawiła i obroniła rozprawę doktorska ̨;  

5)  spełniła inne wymagania określone przez podmiot doktoryzuja ̨cy.  

2. W wyja ̨tkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższa ̨ jakościa ̨ osia ̨gnięć 
naukowych, stopień ́ doktora można nadać osobie niespełniaja ̨cej wymagań 
określonych w ust. 1 pkt 1, będa ̨cej absolwentem studiów pierwszego stopnia lub 
studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.  

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, po nadaniu stopnia doktora uzyskuje 
ro ́wnocześnie wykształcenie wyższe, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2.  

Art. 77 ust. 1 pkt 2 PSWN 

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym 
kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy: 

1) licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie 
wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów pierwszego 
stopnia; 

2) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający 
wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów 
drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.  

Art. 187. 1. Rozprawa doktorska prezentuje ogo ́lna ̨ wiedze ̨ teoretyczna ̨ kandydata 
w  dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia 
pracy naukowej lub artystycznej.  
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2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwia ̨zanie problemu 
naukowego, oryginalne rozwia ̨zanie w zakresie zastosowania wyniko ́w własnych 
badan ́ naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie 
artystyczne.  

3. Rozprawę doktorska ̨ może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, 
zbio ́r opublikowanych I  powia ̨zanych tematycznie artykuło ́w naukowych, praca 
projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także 
samodzielna i wyodrębniona cze ̨ść pracy zbiorowej.  

4. Do rozprawy doktorskiej dołącza się ̨ streszczenie w języku angielskim, a do 
rozprawy doktorskiej przygotowanej w je ̨zyku obcym również streszczenie w je ̨zyku 
polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest praca ̨ pisemną, do- łącza się ̨ 
opis w je ̨zykach polskim i angielskim.  

Art. 188. 1. Podmiot doktoryzuja ̨cy, nie po ́źniej niż̇ 30 dni przed wyznaczonym 
dniem obrony rozprawy doktorskiej, udoste ̨pnia w BIP na swojej stronie podmiotowej 
rozprawę doktorska ̨ będąca ̨ pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis 
rozprawy doktorskiej niebęda ̨cej praca ̨ pisemną oraz recenzje.  

2. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest obje ̨ty tajemnica ̨ prawnie 
chronioną, udostępnia się ̨ tylko recenzje z wyła ̨czeniem treści obje ̨tych ta ̨ tajemnicą.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich udoste ̨pnieniu 
zamieszcza się ̨ w systemie, o  którym mowa w art. 342 ust. 1.  

4. Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, podmiot doktoryzuja ̨cy sprawdza ją 
przed obroną z  wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym 
mowa w art. 351 ust. 1.  

Art. 189. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna sie ̨ na 
wniosek osoby spełniaja ̨cej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 
2. Do wniosku dołącza się ̨ rozprawę doktorska ̨ wraz z pozytywna ̨ opinią promotora 
lub promotorów.  

Art. 190. 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest 
sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora 
pomocniczego.  
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2. W poste ̨powaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się ̨ 3 recenzentów 
spośro ́d osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzuja ̨cego oraz uczelni, 
instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu mie ̨dzynarodowego, których 
pracownikiem jest osoba ubiegająca się ̨ o stopień́ doktora.  

3. Recenzenci sporza ̨dzaja ̨ recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od 
dnia jej doręczenia.  

4. Promotorem i recenzentem może być́ osoba posiadaja ̨ca stopień ́ doktora 
habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba posiadaja ̨ca 
stopień́ doktora.  

5. Promotorem i recenzentem może być́ osoba niespełniaja ̨ca warunko ́w 
określonych w ust. 4, kto ́ra jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji 
naukowej, jeżeli organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1,  uzna, że osoba ta posiada 
znacza ̨ce osiągniecia w zakresie zagadnien ́ naukowych, których dotyczy rozprawa 
doktorska.  

6. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:  

1)  była promotorem 4 doktoranto ́w, kto ́rzy zostali skreśleni z listy 
doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny s ́ro ́dokresowej, lub  

2)  sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 
2  osoby ubiegaja ̨ce się ̨ o  stopień́ doktora, które nie uzyskały pozytywnych 
recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.  

Art. 191. 1. Do obrony rozprawy doktorskiej może być́ dopuszczona osoba, kto ́ra 
uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzento ́w oraz spełniła 
wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5.  

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zaz ̇alenie do 
RDN.  

Art. 192. 1. Czynności w poste ̨powaniu w sprawie nadania stopnia doktora może 
dokonywać komisja powołana przez organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1.  

2. Senat albo rada naukowa okres ́li sposo ́b postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora, w  szczego ́lności:  
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1)  sposo ́b wyznaczania i zmiany promotora, promotoro ́w lub promotora 
pomocniczego;  

2)  zasady ustalania wysokos ́ci opłaty za poste ̨powanie 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 recenzento ́w;  

6)  sposób weryfikacji efekto ́w uczenia sie ̨ dla kwalifikacji na poziomie 
8  PRK w przypadku oso ́b ubiegających się ̨ o na- danie 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.  

3. Senat albo rada naukowa może określić wymagania, o których mowa w art. 186 
ust. 1 pkt 5, lub dodatkowe warunki dopuszczenia do obrony.  

Art. 193. 1. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie 
do RDN.  

2. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji.  

3. Organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1, przekazuje odwołanie RDN wraz ze 
swoja ̨ opinia ̨ i aktami sprawy w terminie 3 miesie ̨cy od dnia złożenia odwołania.  

4. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż̇ 6 miesięcy, RDN 
utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzje ̨ albo uchyla ja ̨ i przekazuje sprawę do 
ponownego rozpatrzenia organowi, o którym mowa w art. 178 ust. 1, tego samego 
albo innego podmiotu doktoryzuja ̨cego.  

5. W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania 
decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być́ 
podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora.  
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Art. 194. W przypadku zaistnienia okres ́lonych w Kpa przyczyn wznowienia 
postępowania administracyjnego w sprawie nadania stopnia doktora albo rażącego 
naruszenia prawa przez podmiot doktoryzujący, RDN wydaje postanowienie 
o  wznowieniu postępowania i wskazuje podmiot doktoryzuja ̨cy, kto ́ry prowadzi 
postępowanie.  

Art. 195. W przypadku gdy osoba ubiegaja ̨ca się ̨ o stopień ́ doktora przypisała sobie 
autorstwo istotnego fragmentu lub innych elemento ́w cudzego utworu lub ustalenia 
naukowego, podmiot doktoryzuja ̨cy stwierdza nieważność decyzji o nadaniu stopnia.  

Art. 196. 1. Pracownikowi niebe ̨dącemu nauczycielem akademickim lub 
pracownikiem naukowym przysługuje, na jego wniosek:  

1)  urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się ̨ 
do obrony rozprawy doktorskiej, udzielany w terminie uzgodnionym 
z  pracodawcą, w wymiarze 28 dni, kto ́re w rozumieniu odrębnych 
przepiso ́w sa ̨ dla tego pracownika dniami pracy, oraz  

2)  zwolnienie od pracy na obrone ̨ rozprawy doktorskiej.  

2. Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.  

Art. 197. Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się ̨ w trybie:  

1)  kształcenia doktorantów;  

2)  eksternistycznym.  

 

Kształcenie doktorantów 

Art. 198. 1. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora 
i  odbywa się w szkole doktorskiej. 

2. Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia w co najmniej 
2  dyscyplinach, o których mowa w  ust. 3 lub 5.  
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3. Szkoła doktorska może być ́ prowadzona przez uczelnie ̨ akademicka ̨, instytut 
PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy posiadające kategorie ̨ 
naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach, zwane dalej „podmiotem 
prowadzącym szkołe ̨ doktorska ̨”.  

4. Szkoła doktorska może być́ prowadzona przez uczelnie ̨ akademicka ̨, kto ́ra 
prowadzi działalność́ naukową wyła ̨cznie w 1 dyscyplinie, która jest dyscyplina ̨ 
w  zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscyplina ̨ artystyczna ̨, i posiada w 
niej kategorie ̨ naukową A+, A albo B+.  

5. Szkoła doktorska może być́ prowadzona wspólnie przez uczelnie akademickie, 
instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe, z których każde 
posiada kategorie ̨ naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie. Szczegółowy 
podział zadań ́ związanych z prowadzeniem szkoły doktorskiej oraz sposób ich 
finansowania określa umowa zawarta w formie pisemnej, która wskazuje również 
podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o którym mowa 
w  art. 342 ust. 1, i uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne 
kształcenie w szkole doktorskiej.  

6. Kształcenie doktorantów może być́ prowadzone we współpracy z innym 
podmiotem, w szczególności przedsiębiorca ̨ lub zagraniczna ̨ uczelnia ̨ lub instytucja ̨ 
naukową. 

7. Podmiot prowadzący szkołę ̨ doktorska ̨ może prowadzić́ nie więcej niż ̇ 3 szkoły 
doktorskie w danej dyscyplinie.  

8. Za kształcenie doktorantów nie pobiera się ̨ opłat.  

Art. 199. Podmiot prowadzący szkołę ̨ doktorska ̨ traci możliwość́:  

1)  prowadzenia kształcenia doktorantów w ramach dyscypliny, w której 
uzyskał kategorie ̨ naukową B albo C,  

2)  prowadzenia szkoły doktorskiej w przypadku zaprzestania spełniania 
warunków określonych w  art. 198 ust. 3–5  

– i zaprzestaje kształcenia z końcem roku akademickiego, w którym wystąpiła ta 
okoliczność́; przepisy art. 206 stosuje się ̨.  
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Art. 200. 1. Do szkoły doktorskiej może być́ przyjęta osoba, która posiada tytuł 
zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której 
mowa w art. 186 ust. 2.  

2. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się ̨ w drodze konkursu na zasadach 
określonych przez senat albo radę naukową.  

3. Zasady, o których mowa w ust. 2, oraz program kształcenia, o którym mowa w art. 
201 ust. 3, podmiot prowadzący szkołę ̨ doktorska ̨ udostępnia nie później niż ̇ 5 
miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji.  

4. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę ̨ doktorantów.  

5. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji 
administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

6. Wyniki konkursu są ̨ jawne.  

7. Jednocześnie można być́ doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.  

8. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa 
doktoranta z chwila ̨ złożenia ślubowania.  

Art. 201. 1. Kształcenie doktorantów trwa od 6 do 8 semestrów. 

2. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się ̨ 
promotora lub promotorów.  

3. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz 
indywidualnego planu badawczego.  

4. Program kształcenia ustala senat albo rada naukowa. Ustalenie programu 
wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów. W przypadku bezskutecznego 
upływu terminu określonego w statucie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się ̨ za 
spełniony.  

5. Program kształcenia może przewidywać́ odbywanie praktyk zawodowych w formie 
prowadzenia zajęć́ lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze 
nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie.  
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Art. 202. 1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje 
indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram 
przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu 
szkołę ̨ doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. 
W  przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po 
zaopiniowaniu przez tego promotora.  

2. Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia 
określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 
semestrów – w trakcie czwartego semestru.  

3. Ocena śródokresowa kończy się ̨ wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik 
oceny wraz z  uzasadnieniem jest jawny.  

4. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisje ̨, w skład której wchodzą̨ 
3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień ́ doktora habilitowanego lub 
tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, 
zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę ̨ doktorska ̨. Promotor i promotor 
pomocniczy nie mogą̨ być́ członkami komisji.  

5. Osobie wchodzącej w skład komisji, zatrudnionej poza podmiotem prowadzącym 
szkołę ̨ doktorska ̨, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% wynagrodzenia 
profesora.  

Art. 203. 1. Doktoranta skreśla się ̨ z listy doktorantów w przypadku:  

1)  negatywnego wyniku oceny śródokresowej;  

2)  niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w 
indywidualnym planie badawczym;  

3)  rezygnacji z kształcenia.  

2. Doktorant może być́ skreślony z listy doktorantów w przypadku:  

1)  niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;  

2)  niewywiązywania się ̨ z obowiązków, o których mowa w art. 207.  
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3. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od 
decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

Art. 204. 1. Kształcenie doktoranta kończy się ̨ złożeniem rozprawy doktorskiej. 

2. Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej. Termin 
ten może być́ przedłużony, nie dłużej jednak niż̇ o 2 lata, na zasadach określonych 
w regulaminie szkoły doktorskiej.  

3. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający 
czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w 
ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

Art. 205. 1. Regulamin szkoły doktorskiej określa organizacje ̨ kształcenia w zakresie 
nieuregulowanym w  ustawie, w szczególności:  

1)  sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora 
pomocniczego;  

2)  sposób dokumentowania przebiegu kształcenia;  

3)  sposób przeprowadzania oceny śródokresowej;  

4)  warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej.  

2. Regulamin uchwala senat albo rada naukowa co najmniej na 5 miesięcy przed 
rozpoczęciem roku akademickiego, o którym mowa w art. 66.  

Art. 66 PSWN 

Rok akademicki trwa od dnia 1 października do dnia 30 września i dzieli się na 
2 semestry. Statut uczelni może przewidywać szczegółowy podział roku 
akademickiego w ramach semestrów.  

3. Regulamin wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jeżeli w ciągu 3 
miesięcy od uchwalenia regulaminu senat albo rada naukowa i samorząd 
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doktorantów nie dojdą̨ do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w 
zżycie na mocy uchwały senatu albo rady naukowej, podjętej większością ̨ co 
najmniej 2/3 głosów statutowego składu tych organów.  

4. Regulamin wchodzi w zżycie z początkiem roku akademickiego.  

5. Do zmiany regulaminu stosuje się ̨ odpowiednio przepisy ust. 2 i 3.  

Art. 206. 1. W przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie, 
podmiot prowadzący szkołę ̨ doktorska ̨ zapewnia doktorantom przygotowującym w 
tej dyscyplinie rozprawę ̨ doktorska ̨ możliwość́ kontynuowania kształcenia w innej 
szkole doktorskiej w tej dyscyplinie.  

2. W przypadku braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej 
dyscyplinie, podmiot prowadzący szkołę ̨ doktorska ̨, w której zaprzestano 
kształcenia, pokrywa osobom, które utraciły możliwość́ ukończenia kształcenia, 
koszty postepowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.  

Art. 207. 1. Doktorant jest obowiązany postępować́ zgodnie z regulaminem szkoły 
doktorskiej.  

2. Doktorant jest obowiązany do realizacji programu kształcenia i indywidualnego 
planu badawczego.  

Art. 208. 1. Doktorantowi przysługuje prawo do przerw wypoczynkowych w 
wymiarze nieprzekraczającym 8  tygodni w roku.  

2. Doktorantowi, który uzyskał stopień ́ doktora w wyniku ukończenia szkoły 
doktorskiej, okres kształcenia w  tej szkole, nie dłuższy niż ̇ 4 lata, zalicza się ̨ do 
okresu pracy, od którego zalezą̨ uprawnienia pracownicze.  

3. Doktorantowi, który nie ukończył kształcenia w szkole doktorskiej z powodu:  

1)  podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub 
pracownika naukowego,  

2)  zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie  
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– okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż ̇ 4 lata, zalicza się ̨ do okresu pracy, 
od którego zalezą̨ uprawnienia pracownicze, o ile uzyskał stopień́ doktora.  

4. Podmiot prowadzący szkołę ̨ doktorską wydaje doktorantowi legitymacje ̨ 
doktoranta.  

Art. 209. 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium 
doktoranckie.  

2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich 
nie może przekroczyć́ 4  lat.  

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się ̨ okresu zawieszenia oraz 
okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 
2.  

4. Wysokość́ miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi, co najmniej:  

1)  37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została 
przeprowadzona ocena śródokresowa;  

2)  57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została 
przeprowadzona ocena śródokresowa.  

5. Wysokość́ stypendium doktoranckiego może być́ uzależniona od osiągnieć́ 
doktoranta.  

6. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium 
doktoranckiego stosuje się ̨ odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku 
macierzyńskiego, z tym, że przez podstawę̨ wymiaru zasiłku rozumie się ̨ wysokość́ 
miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4,   przysługującego 
w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.  

7. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości 
zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.  
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Art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776 z 
późń. zm.) 

Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i 
niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 
ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi 
z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

1a) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 
ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 
ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o 
umarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

3) częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, 
oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 
ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o 
lekkim stopniu niepełnosprawności. 

 

Art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776 z 
późn. zm.)  

1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały zaliczone do 
jednej z grup inwalidów, są ̨ osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu 
ustawy, jeżeli przed tą data ̨ orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup 
inwalidów nie utraciło mocy.  

2. Orzeczenie o zaliczeniu do:  
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1) I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności;  

2)  II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;  

3)  III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim 
stopniu 

3. Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym uznaje się za niepełnosprawne z tym, że: 

1) osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się, jako 
zaliczone  do znacznego stopnia niepełnosprawności; 

2) pozostałe osoby traktuje się, jako zaliczone do lekkiego stopnia 
niepełnosprawności.  

8. Doktorant, który złożył rozprawę̨ doktorska ̨ w terminie wcześniejszym niż ̇ termin 
ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje 
stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, 
jednak nie dłużej niż̇ przez 6 miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się ̨.  

9. Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę ̨ doktorska ̨.  

10. Doktorant nie może być ́ zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik 
naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:  

1)  w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 
pkt 2 i 3;  

Art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 PSWN 

1. Nawiązanie z nauczycielem akademickim stosunku pierwszego stosunku 
pracy w danej uczelni publicznej, na czas nieokreślony lub określony 
dłuższy niż 4 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego 
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wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu określa statut. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zatrudniania nauczyciela 
akademickiego: 

1) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z 
zagraniczną instytucją naukową; 

2) będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu 
ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu 
na realizację projektu badawczego; 

3) na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego 
finansowanego: 

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 

b) przez inny podmiot przyznający grant.  

2)  po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że 
w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę̨ pełnego 
wymiaru czasu pracy, wysokość́ stypendium wynosi 40% wysokości 
miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;  

3),  któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.  

Art. 210. Doktorant może ubiegać́ się ̨ o kredyt studencki. Przepisy o kredytach 
studenckich stosuje się ̨ odpowiednio, z tym ze:  

1)  kredyt może otrzymać́ doktorant, który nie ukończył 35. Roku zżycia;  

2)  kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, 
nie dłużej niż ̇ na 4 lata.  

 

Art. 98 PSWN 
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1. Student, który nie ukończył 30. roku życia oraz którego przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie określonej na podstawie 
ust. 4, może otrzymać kredyt studencki. Wysokość dochodu ustala 
się zgodnie z art. 88.  

2. Kredyt studencki jest udzielany przez bank lub spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową, zwane dalej „instytucją kredytującą”, które 
zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, 
umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytów 
Studenckich. 

3. Kredyt studencki nie jest kredytem w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 i 1075). 

4. Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej wysokość 
miesięcznego dochodu na osobę  w rodzinie osoby ubiegającej się o 
kredyt studencki uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego w 
danym roku akademickim. 

Art. 99 PSWN 

1. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej 
niż na 6 lat.  

2. Na tym samym poziomie studiów kredyt studencki jest udzielany raz. 

3. Jeżeli w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia student 
rozpocznie studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 
kredyt studencki może być wypłacany na tych studiach bez konieczności 
ponownego składania wniosku o kredyt, przy czym łączny okres 
otrzymywania kredytu studenckiego nie może przekroczyć 6 lat.  

 

Art. 100 PSWN 
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1. Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres 
do 10 miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów od 
zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. 

2. Instytucja kredytująca zaprzestaje wypłaty miesięcznych transz kredytu 
studenckiego w  przypadku: 

1) skreślenia z listy studentów; 

2) urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem 
studiów; 

3) zawieszenia w prawach studenta; 

4) ukończenia studiów; 

5) ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie 
kredytu studenckiego lub jego wysokość. 

3. Kredytobiorca niezwłocznie powiadamia instytucję kredytującą o 
okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2-5, instytucja kredytująca 
wypowiada umowę kredytu studenckiego i żąda jego spłaty z dniem 
upływu terminu wypowiedzenia. 

Art. 101 PSWN 

1. Spłata kredytu studenckiego dokonywana jest w równych miesięcznych 
ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, chyba, że 
kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o  wcześniejsze rozpoczęcie SPŁATY.  

2. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłacanych transz kredytu 
studenckiego, chyba, że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o 
zmniejszenie liczby rat.  

3. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego wynosi 1,2 stopy 
redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. 
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4. Wysokość oprocentowania spłacanego kredytobiorcę wynosi: 

1) 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego; 

2) 0,75 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego – w przypadku, 
gdy kredytobiorca nie ukończył studiów lub upłynął okres spłaty ustalony 
zgodnie z ust. 2. 

5. W przypadku, gdy informacje, na podstawie, których udzielono kredytu 
studenckiego, zawieszono jego spłatę lub go umorzono, okazały się 
nieprawdziwe, kredytobiorca spłaca kredyt wraz z  odsetkami nienależnie 
wypłaconymi ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.  

6. Na wniosek kredytobiorcy wysokość miesięcznej raty może być 
zmniejszona do 20% jego średniego miesięcznego dochodu.  

Art. 102 PSWN  

1. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata 
kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres 
nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

2. Kredyt studencki może być umorzony: 

1) częściowo – w przypadku: 

a) wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę, 

b) szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy; 

2) w całości – w przypadku:  

a) trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań,  

b) braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy, 

c) śmierci kredytobiorcy. 

3. Kredyt studencki może być umorzony przez: 
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1) instytucję kredytującą – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a 
oraz pkt 2 lit. b i c; 

2) ministra – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. 
a.  

 

Vide 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kredytów 
studenckich (w chwili oddawania niniejszego opracowania do druku dostępny 
jedynie projekt rozporządzenia) 

Art. 211. Doktorant może ubiegać́ się ̨ o:  

1)  zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce 
studenckiej uczelni,  

2)  zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni  

– na zasadach i w trybie określonych w regulaminie świadczeń ́ dla studentów.  

Art. 212. Stypendium może być́ przyznane doktorantowi przez jednostkę ̨ samorządu 
terytorialnego na zasadach określonych zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3.  

Art. 96 PSWN 

1. Stypendium może być przyznane studentowi przez jednostkę samorządu 
terytorialnego. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa: 

1) rodzaj stypendium; 
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2) kryteria i sposób przyznawania stypendium; 

3) maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać się student; 

4) warunki wypłacania stypendium  

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może również 
określić warunki zwrotu stypendium i odstąpienia od żądania jego zwrotu.   

Art. 213. Stypendium naukowe może być́ przyznane doktorantowi przez osobę̨ 
fizyczna ̨ lub osobę̨ prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną 
na zasadach określonych w art. 97 ust. 2.  

Art. 97 PSWN 

1. Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie może być przyznane 
studentowi przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową 
ani samorządową osobą prawną. 

2. Na wniosek osoby przyznającej stypendium, o której mowa w ust. 1 
minister zatwierdza zasady jego przyznawania.   

Art. 214. Jednostka samorządu terytorialnego może przyznać́ doktorantom ulgi w 
opłatach za przejazdy publicznymi smrodkami komunikacji miejskiej.  

Art. 215. 1. Doktoranci w podmiocie prowadzącym szkołę ̨ doktorska ̨ tworzą̨ 
samorząd doktorantów.  

2. Do samorządu doktorantów stosuje się̨ odpowiednio przepisy art. 106 i art. 110 
ust. 2–9.  

Art. 106 PSWN 
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1. W przypadku zaistnienia w uczelni sporu zbiorowego dotyczącego 
istotnych spraw studentów, może w niej zostać przeprowadzona akcja 
protestacyjna lub strajk. 

2. Akcję protestacyjną lub strajk może podjąć samorząd studencki, PSRP 
lub stowarzyszenie o  zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające wyłącznie 
studentów.  

3. Uchwałę o akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje bezwzględną 
większością głosów organ samorządu studenckiego, PSRP lub 
stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 2. O uchwale właściwy organ 
zawiadamia rektora nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem akcji 
protestacyjnej.  

4. W ramach akcji protestacyjnej są prowadzone negocjacje z rektorem. 

5. W przypadku, gdy akcja protestacyjna nie doprowadziła do rozwiązania 
soporu, może być podjęty strajk studencki polegający na powstrzymaniu 
się od udziału w zajęciach z możliwością pozostania w uczelni.  

6. Udział w akcji protestacyjnej lub strajku jest dobrowolny i nie stanowi 
naruszenia obowiązków studenta.  

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, zapewnia taki przebieg akcji 
protestacyjnej lub strajku, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu ludzkiemu, 
mieniu uczelni lub innych osób ani nie naruszały praw pracowników 
uczelni, a także studentów niebiorących w nich udziału.  

 

Art. 110 PSWN 

1. Studenci w uczelni tworzą samorząd studencki. 

2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym: 

1) przewodniczącego; 

2) organ uchwałodawczy. 
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3. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów 
uczelni. 

4. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw 
studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych. 

5. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków 
finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. 
Samorząd studencki sporządza sprawozdanie z rozdziału środków 
finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku 
akademickim i  udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej uczelni. 

6. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin 
określający organizację i  sposób działania samorządu oraz sposób 
powoływania przedstawicieli do organów uczelni, a  w  przypadku uczelni 
publicznej także do kolegium elektorów. 

7. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności 
z ustawą i statutem uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. 
Pierwszy regulamin samorządu studenckiego w nowo utworzonej uczelni 
uchwala senat.  

8. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, 
regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. Na rozstrzygnięcie w 
sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, 
skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu 
administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio. 

9. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu 
studenckiego, w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd 
studencki dysponuje w ramach swojej działalności.   

Art. 216. 1. Doktoranci mają prawo zrzeszania się ̨ w organizacjach doktorantów w 
podmiocie prowadzącym szkołę ̨ doktorska ̨.  
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2. Do organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń ́, które nie zrzeszają̨ innych 
członków oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczelni, stosuje się ̨ 
odpowiednio przepisy art. 111 ust. 2–5.  

Art. 111 PSWN 

1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach 
studenckich. 

2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie 
informuje rektora. 

3. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckich niezgodny 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, 
regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji. Przepisy art. 110 
ust. 8 zdanie drugie i trzecie stosuje się. 

4. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą 
organizację studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego, statut uczelni, regulamin studiów 
lub regulamin tej organizacji. 

5. Uczelnia może przeznaczyć środki na realizację działań uczelnianych 
organizacji studenckich i  działających w uczelni stowarzyszeń 
zrzeszających studentów lub studentów, doktorantów i  pracowników 
uczelni. Podmioty te przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania 
środków otrzymanych w danym roku akademickim.  

Tryb eksternistyczny 

Art. 217. Osoba ubiegająca się ̨ o stopień́ doktora w trybie eksternistycznym przed 
wszczęciem postepowania składa wniosek o wyznaczenie promotora lub 

promotorów.  

 

Ewaluacja szkół doktorskich 
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Art., 259. 1. Jakość kształcenia w szkole doktorskiej podlega ewaluacji 
przeprowadzanej przez KEN. 

2. Ewaluacja odbywa się ̨ nie rzadziej niż co 6 lat według harmonogramu ustalonego 
przez KEN.  

3. Ewaluacja może być́ przeprowadzona w innym terminie na wniosek ministra.  

4. Ewaluacji dokonują̨ eksperci posiadający znaczący dorobek naukowy lub 
artystyczny powoływani przez przewodniczącego KEN, w tym, co najmniej jeden 
zatrudniony w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, oraz jeden doktorant 
powołany spośród kandydatów wskazanych przez Krajowa ̨ Reprezentację 
Doktorantów, zwaną dalej „KRD”.  

Art. 260. Pierwszą ewaluację jakości kształcenia w szkole doktorskiej 
przeprowadza się̨ po upływie co najmniej 5 lat od dnia rozpoczęcia kształcenia 
w  ramach tej szkoły. Na wniosek ministra ewaluacja może być́ przeprowadzona 
przed upływem tego terminu.  

Art. 261. Przy ewaluacji uwzględnia się ̨ następujące kryteria:  

1)  adekwatność ́ programu kształcenia oraz indywidualnych planów 
badawczych do efektów uczenia się ̨ dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz 
ich realizacje ̨;  

2)  sposób weryfikacji efektów uczenia się ̨ dla kwalifikacji na poziomie 
8  PRK;  

3)  kwalifikacje nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych 
prowadzących kształcenie w  szkole doktorskiej;  

4),  jakość  procesu rekrutacji;  

5),  jakość  opieki naukowej lub artystycznej i wsparcia w prowadzeniu 
działalności naukowej;  

6)  rzetelność́ przeprowadzania oceny śródokresowej;  

7)  umiędzynarodowienie;  



Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji 
 

 88 

8)  skuteczność́ kształcenia doktorantów.  

Art. 262. 1. Wynikiem ewaluacji jest ocena dokonana przez zespół oceniający na 
podstawie raportu samooceny, przygotowanego w jeżykach polskim i angielskim 
przez podmiot prowadzący szkołę ̨ doktorska ̨, oraz wizytacji.  

2. KEN podejmuje uchwałę ̨ w sprawie oceny, o której mowa w ust. 1.  

3. Ocena może być́ pozytywna albo negatywna.  

4. Podmiot niezadowolony z oceny może zgłosić́ zastrzeżenia do tej oceny, 
w  terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały w sprawie oceny.  

5. KEN rozpatruje zastrzeżenia do oceny. W rozpatrywaniu zastrzeżeń ́ nie mogą̨ 
brać́ udziału eksperci, którzy uczestniczyli w przeprowadzaniu ewaluacji.  

6. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń ́ KEN podejmuje uchwałę ̨, w której odnosi się ̨ do 
zastrzeżeń ́ oraz utrzymuje w  mocy albo zmienia ocenę̨.  

7. Przewodniczący KEN przekazuje uchwałę̨, o której mowa w ust. 6, ministrowi 
oraz ministrowi nadzorującemu podmiot, w którym została przeprowadzona 
ewaluacja.  

8. Minister oraz podmiot prowadzący szkołę ̨ doktorska ̨ udostępniają ̨ w BIP na swojej 
stronie podmiotowej uchwałę̨, o której mowa w ust. 2 i 6.  

Art. 263. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe kryteria ewaluacji jakości kształcenia w szkole 
doktorskiej oraz sposób jej przeprowadzania, mając na uwadze specyfikę ̨ 
kształcenia w szkole doktorskiej.  

Art. 264. W przypadku oceny negatywnej uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy 
oraz instytut międzynarodowy traci możliwość́ prowadzenia szkoły doktorskiej, której 
dotyczy ocena, z końcem roku akademickiego, w którym ta ocena stała się ̨ 
ostateczna. Przepisy art. 206 stosuje się ̨.  

 

Nadzór nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki 
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Art. 426. 1. W ramach nadzoru nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki 
minister sprawuje nadzór nad: 

1)  uczelniami w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz 
prawidłowości wydatkowania środków publicznych;  

2)  instytutami PAN, instytutami badawczymi i instytutami 
międzynarodowymi w zakresie zgodności działania z przepisami 
dotyczącymi kształcenia w szkole doktorskiej oraz prawidłowości 
wydatkowania środków publicznych przekazanych przez ministra;  

3)  PAU, RGNiSW, PSRP, KRD oraz podmiotami, o których mowa w art. 7 
ust. 1 pkt 8, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych 
przekazanych przez ministra;  

4)  NAWA, NCBiR i NCN, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków 
z budżetu państwa.  

2. Minister sprawuje nadzór również̇ w zakresie wynikającym z odrębnych 
przepisów nad PAN, instytutami PAN, instytutami badawczymi, instytutami 
międzynarodowymi, NAWA, NCBiR i NCN.  

Art. 427. 1. Minister może żądać informacji i wyjaśnień ́ od podmiotów, o których 
mowa w art. 426 ust. 1, a także dokonywać́ kontroli ich działalności w zakresie 
określonym w tym przepisie. Minister może żądać informacji i wyjaśnień ́ również ̇ od 
założyciela.  

2. Minister stwierdza nieważność́:  

1)  aktu wydanego przez organy uczelni, z wyłączeniem uchwały, o której 
mowa w art. 192 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 14, i decyzji administracyjnej,  

2)  aktu dotyczącego kształcenia w szkole doktorskiej wydanego 
w  instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, 
z wyłączeniem decyzji administracyjnej,  

3)  aktu założyciela w sprawie nadania statutu  

– w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z przepisami prawa.  



Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji 
 

 90 

3. Na rozstrzygniecie w sprawie stwierdzenia nieważności aktu służy, w terminie 30 
dni od dnia jego doręczenia, skarga do sadu administracyjnego. Przepisy 
o zaskarżaniu do sadu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się ̨ 
odpowiednio.  

4. Minister, w przypadku, gdy:  

1)  uczelnia lub założyciel narusza przepisy prawa lub pozwolenie na 
utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,  

2)  instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy narusza 
przepisy dotyczące kształcenia w szkole doktorskiej  

– wzywa do zaprzestania tej działalności i usunięcia naruszenia, określając termin 
usunięcia naruszenia.  

5. Przepis ust. 4 stosuje się ̨ również̇ w przypadku stwierdzenia, że uczelnia, 
założyciel, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy nie 
zrealizowali wniosków lub zaleceń ́ sporządzonych w wyniku kontroli, o której mowa 
w ust. 1.  

6. W przypadku niezrealizowania wezwania, o którym mowa w ust. 4, minister, 
w  drodze decyzji administracyjnej, może zawiesić́ rekrutacje ̨ na studia lub do szkoły 
doktorskiej na kolejny rok akademicki. Decyzji nadaje się ̨ rygor natychmiastowej 
wykonalności.  

7. W przypadku stwierdzenia, że uczelnia prowadzi studia z naruszeniem przepisów 
art. 53, art. 57 lub art. 60 ust. 2, minister, w drodze decyzji administracyjnej, 
nakazuje uczelni zaprzestanie tej działalności. Decyzji nadaje się ̨ rygor 
natychmiastowej wykonalności.   
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Załącznik 3. Zespół ds. Dobrych praktyk w szkołach 
doktorskich – lista pytań na konsultacje 
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LISTA PYTAŃ NA KONSULTACJE 

 

ZASADY REKRUTACJI 

● Jakie dokumenty powinny być wymagane w procesie rekrutacji? 
● W jakiej formie powinna przebiegać rekrutacja? Test, egzamin, rozmowa 

kwalifikacyjna? Czy może połączone formy? 
● Czy przystępując do procesu rekrutacji osoba kandydująca powinna 

posiadać już zarys swojej pracy badawczej? 
● Czy proces rekrutacji powinien być ujednolicony we wszystkich szkołach 

doktorskich prowadzonych przez daną/-y uczelnię/instytut? 
● Jaki powinien być skład komisji oceniającej wnioski rekrutacyjne? Czy 

przedstawiciel samorządu doktorantów powinien w niej uczestniczyć? 
● Kto w przypadku prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych powinien oceniać 

wiedzę/przygotowanie kandydata? (ekspert w dziedzinie, w której startuje 
kandydat dziekan/kierownik szkoły doktorskiej/proponowany promotor) 

● Czy średnia ocen ze studiów powinna być liczona w rekrutacji do szkoły 
doktorskiej? 

● Czy terminy rekrutacji powinny być podobne we wszystkich podmiotach 
doktoryzujących w Polsce? 

● Czy wymogiem koniecznym powinno być przedstawienie przez kandydata 
zaświadczenia o odbyciu stażu kierunkowego po studiach (kwestia np. 
farmaceutów i lekarzy)? To zasadniczo regulują ustawy o zawodzie, ale 
chcemy poznać opinię środowiska w tym temacie. 

● Czy podczas rozmowy rekrutacyjnej powinna/-nien być obecna/-y 
proponowany przyszła/-y promotorka/-or? \ 

● Jakie aktywności naukowe i popularnonaukowe powinny być brane pod 
uwagę w procesie rekrutacji? 

○ Z jakiego okresu kandydat przedstawia dokumenty (okres 
studiów/okres ostatnich 5  lat/całokształt dotychczasowego 
dorobku naukowego). W jaki sposób przedstawione dane będą 
weryfikowane (analiza bibliometryczna, ksero publikacji, ksero 
certyfikatu konferencyjnego/zaświadczenia z organizacji 
studenckich). 

○ Wg jakiej skali powinny być przyznawane punkty za publikacje, 
konferencje (zagraniczne/polskie)? 
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● Czy podczas rekrutacji powinien odbywać się egzamin wstępny z języka 
nowożytnego np. angielskiego? Jeśli tak w jakiej forma, na jakim poziomie 
i  z jaką skalą ocen. 

● [Ad. Art. 198, pkt.6 Kształcenie doktorantów może być prowadzone we 
współpracy z innym podmiotem, w szczególności przedsiębiorcą lub 
zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową.] 

○ 1) Czy wymagania partnerów zewnętrznych powinny być 
uwzględnione  
w procesie rekrutacji? 

○ 2) Czy Samorząd Doktorantów powinien współdecydować o tym, 
jaki podmiot zostaje partnerem danej szkoły doktorskiej? 
 

PROMOTOR  

● Jak powinien wyglądać proces wyboru promotorki/-ora oraz promotorki/-ora 
pomocniczej-ego? 

● Czy każda szkoła doktorska powinna przygotować listę osób mogących 
pełnić funkcję promotora/promotora pomocniczego? Czy też powinno 
pozostać jak do tej pory, że każda osoba posiadająca stopień dr hab. może 
zostać promotorem? Owa lista powinna być zatwierdzona, czy też 
opiniowana przez Samorząd Doktorantów? 

● Jakie wymagania powinny być stawiane osobom chcącym zostać 
promotorką/-orem rozprawy doktorskiej? Czy powinny być wprowadzone 
jakieś ograniczenia np. liczby doktorantek/-ów? Odpowiednich umiejętności 
(jakich?)? Określonego dorobku? 

● Jakie korzyści z opieki nad doktorantem powinien mieć promotor? Czy 
w  przypadku korzyści finansowych powinny być one z góry ustalone i 
jawne dla obydwóch ze stron? 

● Czy indywidualny plan badawczy powinien zawierać również zobowiązania 
doktorantki/-ta względem promotorki/-ora oraz promotorki/-ora względem 
doktorantki/-ta ? Jeśli nie on, to może powinien być wprowadzony jakiś 
dodatkowy dokument określający tę współpracę? 

● Jak powinien działać system zgłaszania nieprawidłowości związanych ze 
współpracą z promotorką/-orem, tak by zapewnić pełnię komfortu 
i  bezpieczeństwa doktorantce/-owi zgłaszającej/-emu owe 
nieprawidłowości? 

● Czy te same wymagania powinny być stawiane promotorkom/-orom 
pomocniczym? 
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● Czy stosownym jest wprowadzenie minimalnej liczby seminariów, które 
muszą zostać zorganizowane przez promotorkę/-ora w miesiącu? Np. 1 
w  miesiącu? 

● Jak powinny wyglądać seminaria doktoranckie? Powinny być indywidualne 
czy grupowe? 
 

MODEL FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU 

● Jak powinna wyglądać struktura Samorządu Doktorantów w danej Szkole 
Doktorskiej? A jak struktura w całym uniwersytecie/instytucie?  Czy Samorząd 
powinien wyłonić Rzecznika Praw Doktoranta? 

● Jak powinien wyglądać proces wyboru członkiń/-ów organów w samorządzie 
doktorantów? 

○ Jaka powinna być forma wyborów oraz minimalna frekwencja 
potrzebna do ich przeprowadzenia? 

● Jakie zmiany chcielibyście wprowadzić do aktualnie funkcjonujących modeli 
samorządów? 

● Jakie wsparcie powinno być udzielane Samorządom Doktoranckim przez 
daną Szkołę Doktorską/Uniwersytet/Instytut? (np. udostępnienie osobnej 
witryny internetowej w domenie jednostki + wsparcie informatyczne jak dla 
poszczególnych jednostek organizacyjnych + poziom finansowania)? 

● Co w momencie, gdy nie funkcjonuje Samorząd doktorantów? 
 
 
STRUKTURA SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

● Kierownik szkoły doktorskiej - pełnomocnik dziekana/rektora czy może 
prorektor ds. doktorantów? Kto powinien stać na czele szkoły doktorskiej? 

● Wyznaczenie limitów przyjęć - jak liczna powinna być szkoła? Jedna duża 
z  kilkoma ścieżkami czy kilka mniejszych? 

● Czy szkoła doktorska powinna mieć własny organ na wzór rady 
programowej, a jeśli tak to czy powinien być w niej przedstawiciel 
Samorządu? Jakie powinny być jej kompetencje i jakie kryteria doboru 
osób? 

● Centralny “dziekanat” dla wszystkich szkół, “dziekanat” na szkołę czy jedna 
osoba w każdej jednostce uczelni (wydziale/instytucie)? 

● Na wybór jakich struktur/organów szkoły powinni mieć wpływ 
doktoranci/samorząd? 
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● Czy potrzebny jest centralny organ kierujący szkołami doktorskimi na 
uczelniach/ w instytutach? Czy każda ze szkół powinna mieć indywidualny?  

● Jak wyobrażasz sobie strukturę centralnego/indywidualnego organu 
kierującego szkołą/ami doktorskimi? 

● Jak powinna wyglądać, /czego oczekujesz od obsługi administracyjnej 
szkoły doktorskiej? 

 
PRZEBIEG KSZTAŁCENIA, W TYM INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY 
I  OCENA ŚRÓDOKRESOWA  
 

● Kto i do kiedy może wystąpić z prośbą o zmianę tematu/planu? 
● Jak powinien się kształtować skład komisji oceniających, kto zgłasza, kto 

wyznacza? 
● Przebieg oceny śródokresowej - jak powinna wyglądać procedura 

odwoławcza? 
● Jak powinien wyglądać sposób przeprowadzania oceny śródokresowej 

określony w regulaminie?  
● Jak powinno być rozłożone obciążenie wykładami i dydaktyką na 

przestrzeni 4 lat? Jaki wymiar pensum optymalny dla doktoranta w ramach 
zapewnianych przez ustawę? 

● Jak duża powinna być obieralność przedmiotów? Kształtowanie własnej 
ścieżki poprzez wybór przedmiotów: 

○ warsztat badacza vs wykłady specjalistyczne, 
○ inne formy kształcenia, 
○ wzajemne uznawanie wykładów realizowanych w innych 

ośrodkach. 
● Jakie powinny być (oprócz wymaganych: tytuł zawodowy; efekty uczenia się 

dla klasyfikacji na poziomie 8; znajomość języka; 1 artykuł naukowy lub 
1  monografia naukowa lub dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu; 
przedstawienie i obrona rozprawy doktorskiej) wymagania wobec osoby, 
której nadawany jest stopień doktora? Czy w ogóle podmiot doktoryzujący 
powinien je wprowadzać? 

● Jak powinien wyglądać skład, jakie powinna mieć obowiązki i prawa, jakie 
kompetencje (zakres czynności), tryb powołania komisja dokonująca 
czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora? 
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● Jakie powinny być przyczyny zwolnienia z opłat dla osób ubiegających się 
o  stopień doktora w trybie eksternistycznym? 

● Jak powinien wyglądać tryb złożenia rozprawy doktorskiej? 
● Jak powinien wyglądać proces wyznaczania recenzentów rozprawy 

doktorskiej? 
● Jak powinna wyglądać weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień doktora w trybie 
eksternistycznym? 

● Jak powinna wyglądać weryfikacja obowiązku posiadania w dorobku co 
najmniej 1 monografii, w  przypadku monografii wieloautorskiej? 

● Czy powinny być, jeśli tak to, jakie powinny być dodatkowe warunki 
dopuszczenia do obrony? 

● Jak powinien wyglądać program kształcenia? Jakie przedmioty powinny być 
uwzględnione, Jakie zdecydowanie pominięte? (języki obce, przedmioty 
kluczowe w obszarze badań, przedmioty dotyczące: kompetencji 
menedżerskich, kierowania zespołem badawczym, prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, prezentacji wyników, wygłaszania przemówień, prezentacji 
własnej osoby, przygotowywania i pisania artykułów, pisania i realizacji 
grantów)?   

● Co sądzisz o stażach naukowych/mobilności doktorantów (krajowych 
i  międzynarodowych)? Czy powinny być obowiązkowe w procesie 
kształcenia? 

● Czy powinny istnieć szczegółowe wytyczne dotyczące indywidualnych 
planów badawczych? Jak je widzisz? 

● Jakie powinny być powody przedłużenia terminu złożenia rozprawy 
doktorskiej? 

 

FINANSOWANIE SZKÓŁ DOKTORSKICH, W TYM STYPENDIA I MOTYWACJE  

● Czy powinny być dodatkowe stypendia motywacyjne dla najlepszych 
doktorantów? Jeśli tak, to dla jakiego % doktorantów i w jakiej wysokości? 

● Jakie powinny być kryteria, aby uniknąć “punktozy”? 
● Czy w szkole doktorskiej powinien być fundusz na dofinansowanie 

wyjazdów konferencyjnych lub publikacji naukowych? Jeśli tak, to, na jakich 
zasadach? 

● Czy szkoła powinna mieć fundusz na zapomogi, a jeśli tak, to na co 
powinny być przeznaczane? (przypominam o braku stypendiów socjalnych) 
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● Czy szkoła powinna pokrywać koszty wykładów dla doktorantów? 
● Fundusz na działanie Samorządu Doktorantów – w jaki sposób powinna być 

określana wysokość? 
● Jak wyobrażasz sobie system finansowania staży krajowych 

i  międzynarodowych dla doktorantów? 
 

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

● Jak szczegółowy powinien być regulamin? 
● Jakie funkcje/organy powinny być w nim opisane? 
● Niezbędne minimum praw i obowiązków z punktu widzenia doktoranta. 
● Czego doktoranci NIE chcą mieć zapisanego w regulaminie? 
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Załącznik 4. Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 z 
dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu 
Krajowej Reprezentacji Doktorantów pt. „Szkoła doktorska – 
jak się to robi?” 
 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Rady Młodych Naukowców nr VI/13 z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

 

ZASADY REKRUTACJI 

 

 Jakie dokumenty powinny być wymagane w procesie rekrutacji? 

˗ dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport), dyplom ukończenia studiów 

II stopnia (za wyjątkiem laureatów Diamentowego Grantu), 

˗ suplement do dyplomu (za wyjątkiem laureatów Diamentowego Grantu) z wykazem 

przedmiotów, liczbą godzin oraz oceną w języku angielskim (ułatwienie dla 

przyszłych promotorów nie znających języka polskiego),  

˗ CV oraz  

˗ list motywacyjny z krótkim uzasadnieniem zgłoszenia się do szkoły doktorskiej 

(do 2 stron znormalizowanego maszynopisu), 

˗ dodatkowo: opinia promotora pracy magisterskiej.  

 

 W jakiej formie powinna przebiegać rekrutacja? 

Rekrutacja powinna obejmować rozmowę kwalifikacyjną dla każdego, a w szczególnych 

dyscyplinach, związanych przykładowo ze sztuką bądź sportem,  powinno dopuścić się 

możliwość przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Ponadto, powinno się umożliwić 

przeprowadzenie wideokonferecji, co ułatwiłoby rekrutację w wypadku osób przebywających 

za granicą albo np. na urlopie rodzicielskim. W procesie rekrutacji powinna być również brana 

pod uwagę aktywność naukowa (publikacje, patenty, wyjazdy konferencyjne, granty, 

stypendia) o ile taką kandydat posiada.   

 
 Czy przystępując do procesu rekrutacji osoba kandydująca powinna posiadać już 

zarys swojej pracy badawczej? 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Zarys pracy badawczej powinien być wskazany, jednak nie powinien być obowiązkowy. 

Wymóg przedstawienia zarysu pracy badawczej można włączyć do wymogów treściowych 

listu motywacyjnego kandydata.   

 

 Czy proces rekrutacji powinien być ujednolicony we wszystkich szkołach 

doktorskich  prowadzonych przez daną uczelnie/instytut?  

Tak, ponieważ w ocenie Rady Młodych Naukowców usprawni to proces rekrutacji.  

 

 Jaki powinien być skład komisji oceniającej wnioski rekrutacyjne? Czy 

przedstawiciel samorządu doktorantów powinien w niej uczestniczyć? 

Nie, nie ma takiej potrzeby. 

 

 Kto w przypadku prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych powinien oceniać 

wiedzę/przygotowanie kandydata? (ekspert w dziedzinie, w której startuje kandydat 

dziekan/kierownik szkoły doktorskiej/proponowany promotor) 

Preferencyjnie potencjalny promotor, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez 

niego ekspert w dziedzinie, w której startuje doktorant. Powinno się umożliwić 

przeprowadzenie wideokonferecji w przypadku nieobecności przyszłego promotora lub 

eksperta z dziedziny. 

 

 Czy średnia ocen ze studiów powinna być liczona w rekrutacji na PhD? 

Tak, jednak nie powinno to być jedyne kryterium.  

 

 Czy terminy rekrutacji powinny być podobne we wszystkich podmiotach 

doktoryzujących w Polsce? 

Terminy rekrutacji powinny być jednakowe we wszystkich podmiotach doktoryzujących 

w Polsce. Należy doprecyzować co znaczy „podobne”. Ponadto, w szczególnych przypadkach 

powinno się uwzględnić możliwość wstąpienia do szkoły doktorskiej osoby w trakcie trwania 

semestru (np. w przypadku znalezienia dobrego kandydata z zagranicy albo osoby wracającej 

z urlopu rodzicielskiego/macierzyńskiego).  



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

 Czy wymogiem koniecznym powinno być przedstawienie przez kandydata 

zaświadczenia o odbyciu stażu kierunkowego po studiach (kwestia np. farmaceutów 

i lekarzy)? To zasadniczo regulują ustawy o zawodzie, ale chcemy poznać opinię 

środowiska w tym temacie. 

Przedstawienie przez kandydata zaświadczenia o odbyciu stażu kierunkowego po studiach 

absolutnie nie powinno być koniecznym wymogiem. Ścieżka naukowa jest całkowicie 

niezależna od ścieżki zawodowej. 

 

 Czy podczas rozmowy rekrutacyjnej powinna/-nien  być obecna/-y proponowany 

przyszła/-y promotorka/-or? [może to być problematyczne z powodu Art. 201, 

pkt 2.  W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się 

promotora lub promotorów- nie mniej można standard wprowadzić, by choć 

proponowany promotor było obecny, by nie rekrutować “w ciemno”, że ktoś potem 

przygarnie tego doktoranta] 

Nie powinno to być obligatoryjne, ale możliwe na żądanie przyszłego promotora. Powinno 

się unikać rekrutowania w ciemno. „Nieodpowiedni” doktorant będzie problemem dla 

promotora, szkoły doktorskiej i samego siebie.   

 

 Jakie aktywności naukowe i popularno-naukowe powinny być brane pod uwagę 

w procesie rekrutacji? 

Rada Młodych Naukowców nie zajmuje stanowiska w tej sprawie.  

 

 Z jakiego okresu kandydat przedstawia dokumenty (okres studiów/okres ostatnich 

5 lat/całokształt dotychczasowego dorobku naukowego). W jaki sposób 

przedstawione dane będą weryfikowane (analiza bibliometryczna, ksero publikacji, 

ksero certyfikatu konferencyjnego/zaświadczenia z organizacji studenckich). 

Kandydat powinien przedstawić dokumenty z okresu ostatnich 5 lat. Dane powinny być 

zweryfikowane poprzez analizę bibliometryczną (wkrótce system POL-on). Aktywny udział 

w konferencjach/badaniach naukowych powinien być zaświadczony przez byłego opiekuna 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

pracy magisterskiej lub dziekana wydziału, na którym studiował kandydat. Nie powinno się 

brać pod uwagę biernego udziału w konferencjach. 

 

 Wg jakiej skali powinny być przyznawane punkty za publikacje, konferencje 

(zagraniczne/polskie)? 

Można oprzeć się o skalę pracowniczą (ewaluacyjną).  

 

 Czy podczas rekrutacji powinien odbywać się egzamin wstępny z języka nowożytnego 

np. angielskiego? Jeśli tak w jakiej formie, na jakim poziomie i z jaką skalą ocen. 

Nie ma takiej potrzeby. Można natomiast przeprowadzić sam egzamin w języku nowożytnym 

(np. angielskim) w celu weryfikacji zdolności językowych kandydata.  

 

 [Ad. Art. 198, pkt.6 Kształcenie doktorantów  może  być prowadzone  we  współpracy 

z innym podmiotem,  w szczególności  przedsiębiorcą  lub zagraniczną uczelnią  lub  

instytucją naukową.] 

 

1) Czy wymagania partnerów zewnętrznych powinny być uwzględnione w procesie 

rekrutacji? 

Tak, pozwoli to uniknąć nieporozumień w przyszłości. 

 

2) Czy Samorząd Doktorantów powinien współdecydować o tym jaki podmiot 

zostaje partnerem danej szkoły doktorskiej? 

Samorząd Doktorantów nie powinien współdecydować o podmiotach będących partnerami 

szkoły doktorskiej. 
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PROMOTOR 

 

 Jak powinien wyglądać proces wyboru promotorki/-ora oraz promotorki/-ora 

pomocniczej-ego? 

Przyszli doktoranci na podstawie informacji o temacie projektu lub zainteresowaniach 

badawczych przyszłego promotora i jego dorobku powinni wybierać do kogo chcą przyjść na 

doktorat. Lista potencjalnych promotorów powinna być tworzona z uwzględnieniem osób 

pracujących w danej jednostce, które spełniają kryteria opisane w Ustawie. Promotor 

pomocniczy powinien być wybierany/wyznaczany jeśli okaże się, że niezbędne jest wsparcie 

jeszcze jednej osoby w procesie kształcenia doktoranta np. umiejętności i wiedza, które 

odbiegają od tych posiadanych przez promotora lub naukowiec przed habilitacją uzyskał 

finansowanie projektu badawczego, gdzie w realizację założeń może włączyć się doktorant. 

Proces wyznaczania promotora pomocniczego powinien być realizowany w porozumieniu 

z doktorantem. 

 

 Czy każda szkoła doktorska powinna przygotować listę osób mogących pełnić funkcję 

promotora/promotora pomocniczego? Czy też powinno pozostać jak do tej pory, że 

każda osoba posiadająca stopień dr hab. może zostać promotorem? Owa lista 

powinna być zatwierdzona, czy też opiniowana przez Samorząd Doktorantów? 

Powinna zostać stworzona lista potencjalnych promotorów na podstawie ich deklaracji 

o dostępności do materiału i/lub finansowania co najmniej badań wstępnych/pilotażowych 

niezbędnych do przygotowania wniosku w konkursie Diamentowy Grant lub Preludium 

w sytuacji jeśli doktorant nie jest przyjmowany do konkretnego projektu promotora lub 

promotora pomocniczego oraz tematyki badań, którą z konkretnym promotorem można 

realizować. Lista nie powinna brać pod uwagę innych kwestii chyba, że ktoś z potencjalnych 

promotorów nie spełnia kryteriów opisanych w Ustawie. To przyszli doktoranci na podstawie 

informacji o temacie projektu lub zainteresowaniach badawczych przyszłego promotora i jego 

dorobku powinni wybierać do kogo chcą przyjść na doktorat. 
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 Jakie wymagania powinny być stawiane osobom chcącym zostać promotorką/-orem 

rozprawy doktorskiej? Czy powinny być wprowadzone jakieś ograniczenia np. liczby 

doktorantek/-ów? Odpowiednich umiejętności (jakich?)? Określonego dorobku? 

Promotor powinien:  

1) wykazać udokumentowany dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat w czasopismach 

o zasięgu międzynarodowym z list JCR lub być autorem monografii,   

2) być kierownikiem kilkuletniego grantu badawczego w okresie ostatnich 5 lat,  

3) zapewnić materiał lub finansowanie badań wstępnych/pilotażowych, jeżeli doktorant 

nie jest przyjmowany do konkretnego projektu naukowego, w celu zapewnienia 

możliwości napisania wniosku grantowego w konkursie Diamentowy grant lub 

Preludium. 

 

 Jakie korzyści z opieki nad doktorantem powinien mieć promotor? Czy w przypadku 

korzyści finansowych powinny być one z góry ustalone i jawne dla obydwóch 

ze stron? 

Największą korzyścią dla promotora jest możliwość awansu naukowego po wypromowaniu 

kolejnych doktorów. Nie powinno być dodatkowych korzyści finansowych dla promotora, 

jednak jeśli takie będą powinny być jawne i znane wszystkim. 

 

 Czy indywidualny plan badawczy powinien zawierać również zobowiązania 

doktorantki/-ta względem promotorki/-ora oraz promotorki/-ora względem 

doktorantki/-ta ? Jeśli nie on, to może powinien być wprowadzony jakiś dodatkowy 

dokument określający tę współpracę? 

Plan badawczy nie powinien zawierać deklaracji o stopniu pomocy ze strony promotora. 

Powinien to być wyłącznie plan czasowy i zadaniowy doktoratu. Jednak dokument będący 

dwustronną umową o oczekiwaniach doktoranta i promotora wobec siebie jest bardzo dobrym 

pomysłem, ponieważ zapewni możliwość weryfikacji czy każda ze stron wywiązuje się ze 

swoich zobowiązań w trakcie trwania doktoratu. Takie pismo należałoby stworzyć jako osobny 

dokument. 
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 Jak powinien działać system zgłaszania nieprawidłowości związanych ze współpracą 

z promotorką/-orem,  tak by zapewnić pełnię komfortu i bezpieczeństwa 

doktorantce/-owi zgłaszającej/-emu owe nieprawidłowości? 

Powinna zostać wyznaczona osoba przypisana poszczególnym szkołom doktorskim lub 

konkretnej jednostce badawczej (w zależności od wielkości jednostki), np. Rzecznik Praw 

Doktoranta, któremu można byłoby powierzyć zadanie wysłuchania problemów doktorantów 

i kompetencje do inicjowania właściwych reakcji uczelni wobec zgłaszanych problemów. 

To powinien być ktoś więcej niż opiekun roku. Pełnienie takiej funkcji powinno wiązać się 

z całkowitą klauzulą poufności wobec doktorantów, ale też ranga tej osoby w Uczelni powinna 

zapewniać pełne wsparcie podczas rozwiązywania problemów doktorantów.   

 

 Czy te same wymagania powinny być stawiane promotorkom/-orom pomocniczym? 

Promotorem pomocniczym powinny być stawiane bardzo zbliżone wymagania jak 

promotorom. Oczywiście dostosowane i adekwatne do obecnego etapu kariery osób 

nieposiadających stopnia doktora habilitowanego. Umowa o zobowiązaniach pomiędzy 

doktorantem a promotorem pomocniczym powinna również być stworzona. Promotor 

pomocniczy powinien być wybierany/wyznaczany jeśli okaże się, że niezbędne jest wsparcie 

jeszcze jednej osoby w procesie kształcenia doktoranta np. umiejętności i wiedza, które 

odbiegają od tych posiadanych przez promotora lub naukowiec przed habilitacją uzyskał 

finansowanie projektu badawczego, gdzie w realizację założeń może włączyć się doktorant. 

Proces wyznaczania promotora pomocniczego powinien być realizowany w porozumieniu 

z doktorantem. 

 

 Czy stosownym jest wprowadzenie minimalnej liczby seminariów, które muszą zostać 

zorganizowane przez promotorkę/-ora w miesiącu? Np. 1 w miesiącu? 

Powinien zostać wprowadzony obowiązek prowadzenia spotkań seminaryjnych co najmniej raz 

w miesiącu (z wyłączeniem okresu stażu, urlopów macierzyńskich itd.) i zapisany 

w regulaminie szkoły. 
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 Jak powinny wyglądać seminaria doktoranckie? Powinny być indywidualne czy 

grupowe? 

Bardziej zasadne są seminaria grupowe. Jeśli faktycznie mówimy o seminariach 

a nie o spotkaniach z promotorem celem monitorowania postępów z pracy. 

 

MODEL FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU 

 

 Jak powinna wyglądać struktura Samorządu Doktorantów w danej Szkole 

Doktorskiej? A jak struktura w całym uniwersytecie/instytucie?  Czy Samorząd 

powinien wyłonić Rzecznika Praw Doktoranta? 

Jak powinien wyglądać proces wyboru członkiń/-ów organów w samorządzie 

doktorantów? Jaka powinna być forma wyborów oraz minimalna frekwencja 

potrzebna do ich przeprowadzenia? 

Jaka powinna być forma wyborów oraz minimalna frekwencja potrzebna do ich 

przeprowadzenia? 

Samorząd w szkole doktorskiej powinien składać się z Walnego Zgromadzenia, które jest 

najwyższym organem uchwałodawczym i kontrolnym. Uprawnieni do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu powinni być wszyscy doktoranci kształceni w ramach szkoły doktorskiej. Walne 

Zgromadzenie powołuje Zarząd (przewodniczący/a, dwoje wiceprzewodniczących oraz 

członkowie, w tym dopuszcza się także powołanie funkcji skarbnika oraz sekretarza), którego 

wielkość powinna być proporcjonalna do ilości doktorantów kształcących się w danej szkole. 

Członkowie Zarządu wybierani są w powszechnych, bezpośrednich wyborach z grona 

doktorantów danej szkoły doktorskiej, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

udziału w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego quorum zwołuje 

się w terminie od 7 do 14 dni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które powołuje Zarząd bez 

względu na to czy quorum zostało osiągnięte. Przewodniczący/a powołuje Zarząd bezwzględną 

większością głosów obecnych na posiedzeniu wyborczym spośród członków Zarządu. Walne 

Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną na podobnych zasadach co Zarząd. 

Samorząd doktorantów w danej Uczelni (Radę) powinni stanowić reprezentanci Zarządów 

poszczególnych szkół doktorskich. Przedstawiciela do Rady wybiera Zarząd bezwzględną 
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MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

większością głosów obecnych na posiedzeniu wyborczym spośród członków Zarządu. Spośród 

członków Rady wybierane jest prezydium tego organu. Reprezentantów do Rady powołuje się 

osobno dla każdego z podmiotów prowadzących szkołę doktorską. 

Samorząd na obu szczeblach może powoływać komisje oraz zespoły, których członkowie 

wskazywani są przez Zarząd/Radę w drodze konkursu spośród doktorantów przynależnych 

odpowiednio do danej szkoły doktorskiej/Uczelni.   

Samorząd w ramach Uczelni (Rada) powinien powołać Rzecznika Praw Doktoranta.  

 

 Jakie zmiany chcielibyście wprowadzić do aktualnie funkcjonujących modeli 

samorządów? 

Rada Młodych Naukowców nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. 

 

 Jakie wsparcie powinno być udzielane Samorządom Doktoranckim przez daną 

Szkołę Doktorską/Uniwersytet/Instytut? (np. udostępnienie osobnej witryny 

internetowej w domenie jednostki + wsparcie informatyczne jak dla poszczególnych 

jednostek organizacyjnych + poziom finansowania)? 

Udostępnienie osobnej witryny internetowej w domenie jednostki, wsparcie informatyczne, 

odpowiednie warunki lokalowe, obsługę administracyjną Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 

Rady. Poziom finansowania proporcjonalny do poziomu finansowania samorządu studentów.  

 

 Co w momencie gdy nie funkcjonuje Samorząd doktorantów? 

Jeżeli w danej szkole doktorskiej nie funkcjonuje samorząd doktorantów (Zarząd) interesy 

doktorantów w danej szkole doktorskiej mogą być reprezentowane przez Radę działająca 

w ramach podmiotu prowadzącego daną szkołę doktorską. Jeżeli w ramach danej jednostki 

samorząd doktorantów w ogóle nie istnieje KRD w ramach swoich działań powinna 

identyfikować takie jednostki i promować działalność samorządową doktorantów w tej 

jednostce. 

 

  



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

STRUKTURA SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

 

 Kierownik szkoły doktorskiej - pełnomocnik dziekana/rektora czy może prorektor 

ds. doktorantów? Kto powinien stać na czele szkoły doktorskiej? 

Pełnomocnik rektora ds. doktorantów. 

 

 Wyznaczenie limitów przyjęć - jak liczna powinna być szkoła? Jedna duża z kilkoma 

ścieżkami czy kilka mniejszych? 

Powinna być jedna duża szkoła z kilkoma ścieżkami. 

 

 Czy szkoła doktorska powinna mieć własny organ na wzór rady programowej, a jeśli 

tak to czy powinien być w niej przedstawiciel Samorządu? Jakie powinny być jej 

kompetencje i jakie kryteria doboru osób? 

Uważamy, że tego typu organ jest niepotrzebny. 

 

 Centralny “dziekanat” dla wszystkich szkół, “dziekanat” na szkołę czy jedna osoba 

w każdej jednostce uczelni (wydziale/instytucie)? 

Uważamy, że lepszą opcją jest tzw. „centralny dziekanat”. 

 

 Na wybór jakich struktur/organów szkoły powinni mieć wpływ 

doktoranci/samorząd? 

Doktoranci (samorząd) powinni mieć możliwość wypowiedzi, a nawet zdania blokującego 

w stosunku do kandydatury na stanowisko kierownika. 

 

 Czy potrzebny jest centralny organ kierujący szkołami doktorskimi na uczelniach/w 

instytutach? Czy każda ze szkół powinna mieć indywidualny? 

Jesteśmy zwolennikami centralnego organu kierującego. 

 

 Jak wyobrażasz sobie strukturę centralnego/indywidualnego organu kierującego 

szkołą/ami doktorskimi? 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Rada Młodych Naukowców nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. 

 

 Jak powinna wyglądać/Czego oczekujesz od obsługi administracyjnej szkoły 

doktorskiej? 

Rada Młodych Naukowców nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. 

 

PRZEBIEG KSZTAŁCENIA, W TYM INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY 

I OCENA ŚRÓDOKRESOWA 

 

 Kto i do kiedy może wystąpić z prośbą o zmianę tematu/planu? 

Uprawniony powinien być wyłącznie doktorant. Jest on odpowiedzialny za swoją pracę 

doktorską i w ramach odpowiedzialności winien on także zadbać o sformułowanie właściwego 

ostatecznego tematu. Promotor może w tym zakresie pełnić wyłącznie funkcję doradczą. 

 

 Jak powinien się kształtować skład komisji oceniających, kto zgłasza, kto wyznacza? 

Podkreślić należy, że dochodzi obecnie do sytuacji patologicznych, w których oficjalnie 

komisje te wyznacza jednostka prowadząca studia doktoranckie (derogowany porządek 

prawny), zaś nieoficjalnie rady naukowe bardzo często przychylają się do próśb promotorów 

o odpowiednie ukształtowanie składu tych komisji. Kształtowanie składu komisji winno leżeć 

w kompetencji organu niemającego konfliktu interesów z promotorem, najlepszym 

rozwiązaniem byłoby wyznaczanie członków komisji przez kierowników Szkół Doktorskich 

z innych ośrodków akademickich. 

 

 Przebieg oceny śródokresowej - jak powinna wyglądać procedura odwoławcza? 

Procedura ta powinna odpowiadać trybowi odwoławczemu przewidzianemu w Kodeksie 

Postępowania Administracyjnego. Doktorantowi powinna przysługiwać droga odwołania na 

zasadach ogólnych, podobnie jak wszystkim obywatelom. 

 

 Jak powinien wyglądać sposób przeprowadzania oceny śródokresowej określony  

w regulaminie?  



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Podstawą powinny być przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwłaszcza te dotyczące ewaluacji 

działalności naukowej. Wykluczone powinny być wewnętrzne regulacje tego tematu 

w Szkołach Doktorskich, gdyż spowoduje to, że w niektórych może dojść do zaniżenia 

kryteriów oceny. 

 

 Jak powinno być rozłożone obciążenie wykładami i dydaktyką na przestrzeni 4 lat? 

Jaki wymiar pensum optymalny dla doktoranta w ramach zapewnianych przez 

ustawę? 

Doktorant powinien w trakcie studiów uczyć się wystąpień publicznych. Nie można 

akceptować zatem sytuacji, gdy doktorant nie ma żadnego obciążenia dydaktycznego. 

W przeciwnym razie traci możliwość nauki radzenia sobie ze stresem, co byłoby przydatne 

w przyszłości np. podczas konferencji naukowych. Optymalnym obciążeniem dydaktycznym 

jest 60-90 godzin zajęciowych w roku akademickim. W przypadku gdy dana jednostka nie jest 

w stanie zapewnić doktorantowi tego typu obciążenia, doktorant winien być zaangażowany 

w prowadzenie zajęć razem z innymi wykładowcami i mieć możliwość prowadzenia niektórych 

z nich w sposób samodzielny. 

 

 Jak duża powinna być obieralność przedmiotów? Kształtowanie własnej ścieżki 

poprzez wybór przedmiotów: 

 

1) warsztat badacza vs. wykłady specjalistyczne: 

Szkoła doktorska powinna przygotować Doktoranta do pracy badawczej i dydaktycznej. Można 

to osiągnąć poprzez m.in. warsztaty tworzenia tekstów naukowych, warsztaty emisji głosu, 

warsztaty sporządzania projektów badawczych. Wykłady specjalistyczne powinny wyłącznie 

uzupełniać zajęcia z zakresu warsztatu naukowego. 

 

2) inne formy kształcenia: 

Uznawane powinny być praktyki i staże odbywane zarówno w innych jednostkach badawczych 

jak i w przemyśle. 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

 

3) wzajemne uznawanie wykładów realizowanych w innych ośrodkach: 

Rada Młodych Naukowców popiera uznawalność wykładów realizowanych w innych 

ośrodkach, pod warunkiem, że pozostają one w związku z pracą doktorską. 

 

 Jakie powinny być (oprócz wymaganych: tytuł zawodowy; efekty uczenia się dla 

klasyfikacji na poziomie 8; znajomość języka; 1 artykuł naukowy lub 1 monografia 

naukowa lub dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu; przedstawienie i obrona 

rozprawy doktorskiej) wymagania wobec osoby, której nadawany jest stopień 

doktora? Czy w ogóle podmiot doktoryzujący powinien je wprowadzać? 

Podmiot doktoryzujący powinien wprowadzić wymagania dodatkowe związane ze specyfiką 

obszaru nauki, w którym Doktorant ubiega się o stopień. 

 

 Jak powinien wyglądać skład, jakie powinna mieć obowiązki i prawa, jakie 

kompetencje (zakres czynności), tryb powołania komisja dokonująca czynności  

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora? 

Skład tej komisji nie powinien być określany przez władze Szkoły Doktorskiej, w której 

kształci się Doktorant, lecz przez podmiot zewnętrzny np. władze Szkoły Doktorskiej w innym 

ośrodku akademickim. 

 

 Jakie powinny być przyczyny zwolnienia z opłat dla osób ubiegających się o stopień 

doktora w trybie eksternistycznym? 

Rada Młodych Naukowców nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. 

 

 Jak powinien wyglądać tryb złożenia rozprawy doktorskiej? 

Rada Młodych Naukowców nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. 

 

 Jak powinien wyglądać proces wyznaczania recenzentów rozprawy doktorskiej? 

Istnieć powinna baza potencjalnych recenzentów z przypisanymi im dyscyplinami 

i specjalnościami, na podstawie identyfikatora ORCID. Recenzenci ci winni być wyznaczani 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

przez władze Szkoły Doktorskiej innej niż szkoła Doktoranta. Rozważyć można wprowadzenie 

tzw. “recenzji ślepej”, w której zarówno podmiot wyznaczający recenzentów jak i sami 

recenzenci nie mieliby świadomości tego, dla kogo recenzja jest sporządzana. 

 

 Jak powinna wyglądać weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 

8 PRK dla osób ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym? 

Rada Młodych Naukowców nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. 

 

 Jak powinna wyglądać weryfikacja obowiązku posiadania w dorobku co najmniej 

1 monografii, w przypadku monografii wieloautorskiej? 

Monografię tą powinna stanowić praca zdefiniowana w rozporządzeniu Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego ewaluacji działalności naukowej. Żadna inna forma 

opracowania monograficznego nie powinna być brana pod uwagę. Jest to motywowane troską 

o odpowiedni poziom tych prac. 

 

 Czy powinny być, jeśli tak to jakie powinny być dodatkowe warunki dopuszczenia 

do obrony? 

Nie, warunki dotychczas określone są wystarczające. 

 

 Jak powinien wyglądać program kształcenia? Jakie przedmioty powinny być 

uwzględnione, Jakie zdecydowanie pominięte? (języki obce, przedmioty kluczowe 

w obszarze badań, przedmioty dotyczące: kompetencji menedżerskich, kierowania 

zespołem badawczym, prowadzenia zajęć dydaktycznych, prezentacji wyników, 

wygłaszania przemówień, prezentacji własnej osoby, przygotowywania i pisania 

artykułów, pisania i realizacji grantów)?   

Uwzględnione powinny być przedmioty dotyczące: kierowania zespołem badawczym, 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, prezentacji wyników, przygotowywania i pisania artykułów 

i realizacji grantów. Pominąć należy kwestie związane z kompetencjami menadżerskimi, 

prezentacji własnej osoby. 

 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

 Co sądzisz o stażach naukowych/mobilności doktorantów (krajowych 

i międzynarodowych)? Czy powinny być obowiązkowe w procesie kształcenia? 

Obowiązkowe w zależności od dyscypliny, w której praca doktorska powstaje. W naukach 

przyrodniczych, o Zdrowiu, technicznych i ścisłych staż powinien być obowiązkiem. 

 

 Czy powinny istnieć szczegółowe wytyczne dotyczące indywidualnych planów 

badawczych? Jak je widzisz? 

Nie zawsze doktorant ma świadomość, czy jego indywidualny plan badawczy jest rzeczywiście 

możliwy do zrealizowania i czy rzeczywiście ma on wysoką wartość merytoryczną. 

Formułowanie tego typu placów powinno odbywać się pod ścisłą opieką promotora/promotora 

pomocniczego. 

 

 Jakie powinny być powody przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej? 

Macierzyństwo lub udokumentowana, ciężka choroba. W uzasadnionych wypadkach 

kierownik Szkoły Doktorskiej powinien mieć możliwość indywidualnych rozstrzygnięć w 

sprawach których katalog powodów nie objął.  

 

FINANSOWANIE SZKÓŁ DOKTORSKICH, W TYM STYPENDIA I MOTYWACJE 

 

 Czy powinny być dodatkowe stypendia motywacyjne dla najlepszych doktorantów? 

Jeśli tak to dla jakiego % doktorantów i w jakiej wysokości? 

Stypendium, chociażby najmniejsze, zawsze jest motywatorem do dalszych działań. Dlatego 

też, wydaje się być rozsądnym by takie stypendia nadal utrzymywać dla minimum 5-10 % 

najlepszych doktorantów. Wysokość stypendium zawsze jest warunkowana „majętnością” 

danej uczelni, instytutu, dlatego, trudno podać konkretną kwotę. Wydawać by się mogło, że 

taka motywacja, nie musiałaby być stypendium miesięcznym, a może nagrodą jednorazową za 

cały rok pracy. Ważne jednak by możliwość przyznawania stypendiów dla najlepszych 

doktorantów w ramach danej dyscypliny pozostała utrzymana – powinno ono być przyznawane 

za uzyskane bardzo dobre wyniki/postępy w realizacji pracy doktorskiej. 
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MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
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Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

 Jakie powinny być kryteria, aby uniknąć “punktozy”? 

W ocenie Rady Młodych Naukowców kryteria zawsze będą oparte o dorobek naukowy, zatem 

trudno uniknąć „punktozy”. Nie ilość, a jakość publikacyjna się liczy, zatem punktów więcej 

się dostanie, w przypadku publikowania w bardzo dobrych czasopismach. Kryteria oceniające 

dorobek naukowy (np. przy przyznawaniu stypendiów) powinny uwzględniać impact factor 

czasopisma lub jego pozycję w danym kwartylu i proporcjonalnie przyznawać punkty za dane 

osiągnięcie. Należy jednak mieć na uwadze, że punktozy nie da się całkowicie wyeliminować 

ponieważ pewne obiektywne kryteria powinny funkcjonować. W innym wypadku będziemy 

mieli zamiast systemu punktozowego system uznaniowy, który jest jeszcze gorszy. W ocenie 

RMN alternatywą wartą rozważenia jest system wyważony tzn. częściowo oparty o punkty 

uwzględniający również dodatkowe kryteria.  

 

 Czy w szkole doktorskiej powinien być fundusz na dofinansowanie wyjazdów 

konferencyjnych lub publikacji naukowych? Jeśli tak to na jakich zasadach? 

W ocenie Rady Młodych Naukowców byłoby bardzo dobrze, gdyby takowe fundusze istniały, 

przede wszystkim fundusz publikacji naukowych, który mógłby być przeznaczony na: 

„proofreading”, koszty pokrycia publikacji w czasopismach Open Access. W tym przypadku, 

należałoby złożyć podanie z wszelkimi danymi dotyczącymi publikacji wraz z niezbędnymi 

kosztami oraz wskazaniem czasopisma  jego charakterystyki.  W przypadku dofinansowań 

wyjazdów konferencyjnych, można by było organizować dwa razy do roku konkurs, w którym 

oceniano by skalę i rangę konferencji, zamierzenia wnioskującego oraz jego dorobek. W naszej 

ocenie stworzenie funduszu na dofinansowanie wyjazdów wydaje się być wyśmienitym 

pomysłem. W chwili obecnej w wielu miejscach czegoś takiego brakuje. Moim zdaniem w 

zakresie nauk przyrodniczych, ścisłych i o życiu każdy doktorant powinien obowiązkowo 

chociaż raz w ciągu całych studiów wziąć udział w konferencji międzynarodowej poza 

granicami kraju. Jeśli chodzi o finansowanie publikacji naukowych to jestem stanowczo 

przeciwko takiemu rozwiązaniu.  

 

 Czy szkoła powinna mieć fundusz na zapomogi, a jeśli tak to na co powinny być 

przeznaczane? (przypominam o braku stypendiów socjalnych) 
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Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

W przypadku braku stypendiów socjalnych (przy jednoczesnym większym stypendium 

doktorskim, które to do pewnego stopnia rekompensuje), warto byłoby starać się chociażby 

o możliwość zapomogi, która będzie przyznawana w szczególnych przypadkach 

(np. nieszczęśliwy wypadek lub inne zdarzenia losowe). W tych przypadkach przyznanie 

zapomogi dokonywane jest w oparciu o dostarczone dokumenty poświadczające zdarzenie, co 

generuje mniej pracy niż przyznanie stypendium socjalnego, którego przyznanie opierało się 

na wysokości dochodów i wymagało dużo więcej formalności. W ocenie RMN doktoranci 

powinni mieć prawo do świadczeń socjalnych takich samych i na takich samych zasadach jak 

etatowi pracownicy. Od sumy rocznych stypendiów powinien być czyniony opis w takiej samej 

wysokości jak od pensji na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

 

 Czy szkoła powinna pokrywać koszty wykładów dla doktorantów? 

Szkoła doktorska bez wątpienia powinna mieć fundusze na wykłady dla doktorantów; tylko 

zapewniając dobrych wykładowców, zapewni najwyższy poziom kształcenia.  

 

 Fundusz na działanie Samorządu Doktorantów- w jaki sposób określana wysokość? 

Nie widzimy potrzeby sztywnego regulowania wysokości budżetu samorządu doktoranckiego 

w ramach danej szkoły doktorskiej. 

 

 Jak wyobrażasz sobie system finansowania staży krajowych i międzynarodowych dla 

doktorantów? 

Programy staży zagranicznych, o które mogę się starać doktoranci są w ofercie Erasmus+, 

Narodowego Centrum Nauki (program Etiuda) czy Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej. Doktoranci mają więc możliwość korzystać z tych programów. Staże krajowe 

i zagraniczne mogłyby być (do)finansowane ze źródeł uczelnianych (środki na Działalność 

Statutową, środki Prorektora ds. Nauki czy budżet Samorządu Doktorantów danej Uczelni). 

Dodatkowo jednak szkoła doktorska powinna stworzyć fundusz na finansowanie krótko 

i długoterminowych staży doktorskich w renomowanych ośrodkach krajowych 

i zagranicznych. Fundusz powinien być w pierwszej kolejności dostępny dla najlepszych 

doktorantów w danej dyscyplinie chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. 
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REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

 

 Jak szczegółowy powinien być regulamin? 

Regulamin powinien określać organizację szkoły doktorskiej, tok kształcenia, zasady 

rekrutacji, zasady przyznawania stypendiów, zasady tworzenia programów kształcenia, zasady 

realizacji rozpraw doktorskich w ramach projektów badawczych uzyskanych ze źródeł 

zewnętrznych, limit doktorantów pod opieką jednego promotora, kodeks etyki. Ponadto jednym 

z najważniejszych elementów powinien być status doktoranta obejmujący jego prawa 

i obowiązki. Szczegółowo powinna zostać zdefiniowana relacja doktoranta ze szkołą doktorską 

oraz z jego promotorem naukowym. Aby zapewnić kształcenie doktorantów na najwyższym 

poziomie, w regulaminie należy jasno określić kiedy i w jaki sposób zostanie przeprowadzona 

ewaluacja kształcenia, programu kształcenia oraz ocena postępów w pracy badawczej 

doktoranta. Regulamin również powinien zawierać adnotację dotyczącą przeprowadzenia 

oceny warunków pracy badawczej doktoranta poprzez m.in. ewaluację opieki promotorskiej. 

 

 Jakie funkcje/organy powinny być w nim opisane? 

W regulaminie powinna być opisana struktura organizacyjna szkoły doktorskiej wraz 

z zadaniami poszczególnych jej organów (komponentów). 

1. Dyrektor/kierownik – organ zarządzający szkołą doktorską, pełni funkcję 

organizacyjną oraz administracyjną. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie 

szkoły. 

2. Rada Naukowa – członkowie wspierający merytorycznie Dyrektora/kierownika. 

Powoływani z grona wybitnych młodych pracowników naukowych lub naukowo-

dydaktycznych. Do zadań Rady należy rekomendowanie programu kształcenia oraz 

ocena zajęć dydaktycznych. Część członków Rady powinna pochodzić spoza 

jednostki. 

3. Komisje ewaluacyjne – ocena postępów pracy doktoranta i ocena rozprawy 

doktorskiej oraz ewaluacja opieki promotorskiej. W większości członkowie spoza 

jednostki. 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/13 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie konsultacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?” 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców (Dz. Urz. 

MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) – Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera prowadzenie debaty na temat organizacji szkół 

doktorskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Wysoko oceniamy projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów w ramach 

realizowanego zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego pt. „Szkoła doktorska – jak się to robi?”.  

 

§ 2 

Ustosunkowując się do pytań skierowanych w przedmiotowym projekcie, Rada Młodych 

Naukowców w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia odpowiedzi będące naszym 

stanowiskiem w sprawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 

                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

4. Samorząd doktorancki – rekomendowanie rozwiązań likwidujących bariery 

efektywnego kształcenia doktorantów. 

  

 Niezbędne minimum praw i obowiązków z punktu widzenia doktoranta. 

1. Niezbędne minimum praw doktoranta: dostęp do wyników rekrutacji; opieka 

merytoryczna promotora naukowego; korzystanie z infrastruktury naukowo-

badawczej niezbędnej do realizacji programu kształcenia oraz przygotowania 

rozprawy doktorskiej; występowanie do Dyrektora/kierownika, Rady naukowej oraz 

Komisji ewaluacyjnej w sprawach dotyczących przedłużenia kształcenia, urlopów 

oraz odwołań od oceny postępów pracy; zrzeszenie w samorządzie doktoranckim; 

możliwość oceny programu kształcenia; możliwość ubiegania się o finansowanie prac 

badawczych ze źródeł zewnętrznych oraz uczelnianych; możliwość publikowania 

otrzymanych wyników badań; urlopy rodzicielskie, zdrowotne, wypoczynkowe; 

możliwość zmiany promotora naukowego. 

2. Niezbędne obowiązki doktoranta: prowadzenie badań naukowych; składanie 

sprawozdań z postępów pracy naukowej na potrzeby ewaluacji; przygotowanie 

rozprawy doktorskiej; uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych; przestrzeganie 

zasad etyki tj.: publikowanie rzetelnych wyników badań, całkowity zakaz 

dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, płeć, wyznanie i wiek (nie tylko 

w stosunku do członków społeczności akademickiej, ale także wobec osób poza 

murami szkoły doktorskiej).   

 

 Czego doktoranci NIE chcą mieć zapisanego w regulaminie? 

Regulamin powinien być jasny i szczegółowy, powinien regulować wszelkie kwestie niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania doktorantów w  szkole doktorskiej.   

 



Szkoły doktorskie będące swoistym novum w systemie polskiego szkolnictwa

wyższego będą generować i to nie tylko na płaszczyźnie normatywnej, rozmaite

wątpliwości. Dlatego też, powstałe opracowanie, stanowiące zbiór dobrych

praktyk, dostarcza inspiracji w zakresie wdrażanych rozwiązań.  

Fakt, iż wśród Autorów Raportu znajdują się przedstawiciele różnych typów

uczelni, rozmaitych obszarów nauki oraz ośrodków akademickich sprawia,  

iż przedstawione wnioski można ocenić jako reprezentatywne i uwzględniające

zróżnicowane potrzeby środowiska akademickiego.  

Raport stanowi wartościową próbę wypracowania rekomendacji mogących

stanowić istotne wsparcie na etapie konstruowania wewnętrznych założeń
szkół doktorskich przez podmioty do tego uprawnione. Niewątpliwym walorem

opracowania jest fakt, że uwagi te płyną ze środowiska doktoranckiego, a

zatem od osób, które problematykę kształcenia doktorantów znają i rozumieją
doskonale. Należy wyrazić nadzieję, że przedstawione w opracowaniu wyniki,

staną się użytecznym drogowskazem w kolejnym etapie przebudowy modelu

kształcenia doktorantów w Polsce. 
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