
NADAWANIE STOPNI 
DOKTORA ORAZ DOKTORA 
HABILITOWANEGO 

Na podstawie Uchwały nr 481 
Senatu UW z 16.10.2019 r. 



Nadawanie stopni doktora 
oraz doktora habilitowanego

 Stopnie nadawać będą nowe organy w strukturze uczelni – rady naukowe 
dyscyplin lub Rada Naukowa Dziedzin. 

 Do końca października trwają wybory do rad. Pierwsze posiedzenia 
planowane są na listopad. 

 Do czasu powołania właściwych rad organem uprawnionym do nadawania 
stopnia doktora i doktora habilitowanego jest Senat UW. 

 W okresie przejściowym (czyli do powołania rad) czynności związane z 
nadawaniem stopnia doktora i doktora habilitowanego (z wyłączeniem 
samego aktu nadania stopnia) prowadzą rady wydziałów i rady naukowe 
instytutów, posiadające dotychczas uprawnienia do nadawania stopni we 
właściwych dyscyplinach. 



Procedura nadawania stopnia doktora i doktora 
habilitowanego dla przewodów i postępowań wszczętych i 
niezakończonych przed 30 kwietnia 2019 r.

 W przypadku przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych wszczętych 
przed 30 kwietnia 2019 r. procedurę nadawania stopnia prowadzi się na podstawie 
dotychczasowych przepisów. Przeprowadzone dotychczas procedury (np. egzaminy, 
wyznaczone komisje) oraz zebrana dokumentacja (wnioski, recenzje, protokoły) 
zachowują ważność. Na uwadze należy mieć następujące kwestie: 

 Stopnie nadaje się w dyscyplinach i dziedzinach określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w 
sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (por. tabelę: 
https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_09/e6ec2585f0b58322bf49062971e11b56.pdf). 

 Osoby, które w czasie trwania studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, wszczęły przewód doktorski, nie 
będą ponosić jego kosztów. Opłaty za postępowania habilitacyjne pobierane są na dotychczasowych zasadach.  

 Komisje doktorskie i habilitacyjne powołane przez rady wydziałów lub rady naukowe instytutów w celu przeprowadzenia 
czynności w przewodach i postępowaniach będą działać na dotychczasowych zasadach oraz w dotychczasowych 
składach i trybie. Stosuje się zatem przepisy dotychczasowe, przy czym stopień nadaje rada naukowa dyscyplin. Jeśli 
komisje doktorskie nie były utworzone, wówczas po powołaniu rady naukowej dyscypliny, rady wydziałów lub rady 
naukowe instytutów, które prowadziły czynności w przewodach doktorskich, stają się komisjami doktorskimi rady 
naukowej dyscypliny w tych przewodach, składając się z dotychczasowych członków posiadających tytuł profesora, 
stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne stopniowi doktora habilitowanego. 

 Komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów z dyscypliny podstawowej oraz dodatkowej, a także z 
nowożytnego języka obcego działają na zasadach dotychczasowych i są powoływane na dotychczasowych zasadach.  

 Komisje habilitacyjne są powoływane na dotychczasowych zasadach. 
 Przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne niezakończone do 31 grudnia 2021 roku zostaną zamknięte. 
 Procedury administracyjne dotyczące postępowań są prowadzone w jednostkach, w których zostały wszczęte. 

https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_09/e6ec2585f0b58322bf49062971e11b56.pdf


Procedura nadawania stopnia doktora dla osób, 
które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 
akademickim 2019/2020 (1)

 Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 
2019/2020, wszczynają postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora 
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce poprzez wniosek do przewodniczącego rady 
naukowej dyscypliny w sprawie wyznaczenia promotora lub promotorów 
albo promotora i promotora pomocniczego. We wniosku należy wskazać 
proponowanych nauczycieli akademickich, wraz z ich oświadczeniami o 
gotowości podjęcia się opieki. Ponadto należy dołączyć konspekt rozprawy 
doktorskiej. 

 Przewodniczący przedkłada wniosek radzie naukowej dyscypliny, która w 
terminie do 2 miesięcy wyznacza promotora lub promotorów. 



Procedura nadawania stopnia doktora dla osób, 
które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 
akademickim 2019/2020 (2) 

 W przypadku uczestników studiów doktoranckich, którzy ubiegają się o 
nadanie stopnia na zasadach określonych w nowej Ustawie, egzaminy z 
języka obcego są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych.

 Opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora nie pobiera się 
od osób, które zrealizowały studia doktoranckie na Uniwersytecie 
Warszawskim lub złożyły rozprawę doktorską w trakcie trwania tych 
studiów. 
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