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1. Przepisy przejściowe, czyli co nas czeka.

2. Ustawa 2.0 – główne założenia dotyczące szkół
doktorskich oraz zasady uzyskiwania tytułu doktora.

Plan prezentacji
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Co czeka Ustawy?

• Prace w Sejmie i Senacie RP – aktualnie w sejmie
(Ustawy przed trzecim czytaniem planowanym na 3-
6.07);

• Podpis Prezydenta RP? – ostatni etap;

• Obie Ustawy (Ustawa Główna i Przepisy
Wprowadzające, są póki co tylko projektami i nie
wiadomo jakie zmiany mogą w nich zostać jeszcze
wprowadzone);

Ustawa 2.0 – Konstytucja dla Nauki
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Przepisy przejściowe
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• Wszczęte i niezakończone przewody przed dniem
wejścia w życie ustawy (01.10.2018 r. – planowany
termin) prowadzi się na podstawie przepisów
dotychczasowych;

Przepisy przejściowe 

(art. 175, druk 2564)
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• W przewodach doktorskich wszczętych w okresie od
dnia wejścia w życie ustawy, do dnia 30 kwietnia 2019
r., stopień lub tytuł nadaje się na podstawie
przepisów dotychczasowych, z tym że: stopień lub
tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach
określonych w nowej ustawie oraz stopień ten do 30
września 2019 r. nadaje Rada jednostki
organizacyjnej, a od dnia 1 października 2019 r. tylko
Senat lub inny organ powołany przez Uczelnie;

• Zmniejszenie liczby dyscyplin z około 130 do 46;

Przepisy przejściowe (art. 179)
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• W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września
2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie
nadania stopnia doktora;

• Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, po
dniu 30 września 2019 r. wszczyna złożenie wniosku o
wyznaczenie promotora lub promotorów (nowe
zasady nadawania tytułu doktora);

Przepisy przejściowe (art. 179)
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• Przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31
grudnia 2021 r. odpowiednio umarza się albo zamyka
się;

Przepisy przejściowe (art. 179)
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Art. 238 przepisów przejściowych:

• 1) Uczelnie otrzymują dotacje, o których mowa w art.
94b ust. 1 pkt 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3:

• 2) pkt 4 i 5 ustawy, o której mowa w pkt 1 – do dnia 31
grudnia 2023 r. – na zasadach dotychczasowych.

• Art. 286 i powyższy punkt 4 mówią o zachowaniu
stypendium podstawowego;

• Art. 287 i powyższy punk 5 mówią o zachowaniu
stypendium projakościowego;

• Art. 282 mówi o zachowaniu pomocy materialnej;

• Art. 184 nie ma zastosowania dla uczestników SD;

Przepisy przejściowe
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Wzrost wynagrodzenia minimalnego dla nauczycieli
akademickich, od dnia 1 stycznia 2019 r.*:

*gdy uchwalona zostanie ustawa

*zmiana stawki stypendium dopiero od 10.2019?

Przepisy przejściowe

Stypendium Obecnie Planowane

Kategoria A 1470zł 1923zł

Kategoria B 1670zł (200 ) 2123zł ??

Kategoria C 1840zł (170 ) 2293zł ??
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• Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie
przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać
się o stypendia Ministra dla wybitnych młodych
naukowców (zamiast stypendium Ministra za wybitne
osiągnięcia) – art. 284;

• Wśród tych stypendiów będzie wyznaczona pula
przeznaczona tylko dla doktorantów;

• Ostatni raz wniosek o stypendium Ministra za wybitne
osiągnięcia doktoranci będą mogli się ubiegać do dnia
15.10.2018 r.

Przepisy przejściowe
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Fundusz własny: Art. 246.

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. własne fundusze
stypendialne na stypendia dla pracowników i studentów
oraz doktorantów utworzone na podstawie art. 104 ust.
1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się własnymi
funduszami na stypendia za wyniki w nauce dla
studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i
doktorantów tworzonymi na podstawie art. 421 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Stypendia, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy
uchylanej w art. 169 pkt 3, przyznane przed dniem 1
stycznia 2019 r. wypłaca się na zasadach
dotychczasowych.

Przepisy przejściowe
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Art. 271, 274 oraz 276:

• Stypendium rektora: Regulaminy ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów, o których mowa w art. 186
ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte
przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w
art. 1, zachowują moc do dnia 30 września 2019 r.

• Nagrody/wyróżnienia Rektora/Dziekana powinny
zostać na podobnych zasadach;

Przepisy przejściowe
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Szkoła doktorska
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• Studia doktoranckie 
podlegają prorektorowi 
ds. spraw nauczania;

• Studia doktoranckie, w 
danej specjalizacji/ 
dyscyplinie są otwierane 
na poszczególnych 
wydziałach;

• Rektor tworzy Szkołę 
doktorską (w 
przynajmniej dwóch 
dyscyplinach) – jedną lub 
więcej na uczelnie, 
ustawa nie określa, kto 
będzie kierownikiem 
szkoły;

Szkoła doktorska
Studia doktoranckie Szkoła Doktorska
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• Pierwsza rekrutacja na rok akademicki 2019/2020;

• Ciężar regulacji przeniesiony na Regulamin Szkoły
Doktorskiej a nie na Ustawę (art. 198-216 Ustawy);

• Zbiór dobrych praktyk, projekt KRD, który będzie
regulował dobre praktyki tworzenia szkół doktorskich
– będzie gotowy do listopada 2018 r.;

Szkoła doktorska
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• Stypendium 
doktoranckie – minimum 
60% wynagrodzenia 
asystenta, kategorie:

A – 1470zł;

B – 1670zł;

C – 1840zł;

• Minimum 50% 
uczestników SD ogółem;

• Stypendium 
doktoranckie – minimum 
37/57% wynagrodzenia 
profesora:

1-2 rok ~ 2370/2100zł;

3-4 rok* ~ 3650/3200zł;

(brutto/netto)

• Wszyscy uczestnicy SD!;

* - po ocenie śródokresowej

Stypendia
Studia Doktoranckie Szkoła Doktorska
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• Zwiększenie stypendium 
doktoranckiego z dotacji 
projakościowej;

• Nie więcej niż 30% 
najlepszych doktorantów 
na poszczególnych latach 
studiów doktoranckich;

• Brak zapewnionego 
ustawowo zwiększenia 
kwoty stypendium dla 
najlepszych 
doktorantów;

• Wysokość stypendium 
doktoranckiego może być 
uzależniona od osiągnięć 
doktoranta;

Stypendia
Studia Doktoranckie Szkoła Doktorska
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• Stypendium dla 
najlepszych doktorantów 
(9x750zł na PWr);

• Stypendium Ministra za 
wybitne osiągnięcia;

• Brak zasiłku 
macierzyńskiego;

• Fundusz Własny PWr, 
nagrody i wyróżnienia 
Rektora/Dziekana;

• Brak stypendium dla 
najlepszych doktorantów;

• Zamiast stypendium 
Ministra stypendium dla 
Młodych Naukowców 
(pierwsze za rok 
2018/2019);

• Zasiłek macierzyński (dla 
kobiet i mężczyzn!)

• Powinny zostać na 
podobnych warunkach;

Stypendia
Studia Doktoranckie Szkoła Doktorska
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• Doktoranci na 
przedłużeniu mają 
możliwość otrzymywania 
stypendiów;

• Łączny okres 
otrzymywania 
stypendium 
doktoranckiego w nie 
może przekroczyć 4 lat 
(nie wlicza się  ten czas 
urlopu macierzyńskiego);

Stypendia
Studia Doktoranckie Szkoła Doktorska
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• 2-4 lata;

• Możliwość przedłużenia 
o 2 lata;

• 6-8 semestrów;

• Możliwość przedłużenia 
o 2 lata;

Czas kształcenia
Studia Doktoranckie Szkoła Doktorska
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• Możliwość zatrudnienia 
w trakcie studiów 
doktoranckich;

• Praktyki w wymiarze 30 
lub 90 godzin rocznie;

• Brak możliwość 
zatrudnienia (nie dotyczy 
zatrudnienia w realizacji 
projektu badawczego);

• Możliwość zatrudnienia 
na pewnym etapie, po 
ocenie śródokresowej;

• Praktyki w wymiarze  
nieprzekraczającym 60 
godzin rocznie;

Możliwość zatrudnienia
Studia doktoranckie Szkoła doktorska
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• Gdy doktorant będzie 
zatrudniony na 
maksymalnie ½ etatu to 
otrzyma wynagrodzenie 
za przepracowany etat + 
100% stypendium;

• Gdy doktorant będzie 
zatrudniony na więcej niż 
½ etatu to otrzyma 
wynagrodzenie za 
przepracowany etat + 
40% stypendium;

Możliwość zatrudnienia
(po ocenie śródokresowej)

Ścieżka nr 1 Ścieżka nr 2
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• Brak oceny 
śródokresowej;

• Ocena śródokresowa w 
połowie okresu  
kształcenia (po 3. lub 4. 
semestrze) zakończona 
wynikiem pozytywnym 
lub negatywnym, 
przeprowadzana przez 3 
osobową komisję (1 
osoba z komisji spoza 
uczelni);

Ocena śródokresowa
Studia doktoranckie Szkoła doktorska
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• Uczelnie, instytuty w 
dyscyplinie, w której 
posiada kategorię 
naukową A+, A, B albo C; 

• Uczelnie, instytuty w 
dyscyplinie, w której 
posiada kategorię 
naukową A+, A albo B+;

• W uzasadnionym 
przypadku stopień 
doktora nadaje się w 
dziedzinie nauki;

Jednostki nadające tytuł doktora
Studia doktoranckie Szkoła doktorska
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• Wszczął przewód*;

• Posiada odpowiedni tytuł 
naukowy;

• Zadał egzaminy 
[podstawowy, 
dodatkowy oraz z języka 
(poziom przynajmniej 
B2)];

• Przedstawił i obronił 
rozprawę doktorską;

• Posiada odpowiedni tytuł;

• Posiada certyfikat z języka 
now. na poziomie C1;

• Posiada publikację w 
recenzowanym czasopiśmie 
/konferencji naukowej lub 
rozdział w książce 
/monografii;

• Przedstawił i obronił 
rozprawę doktorską;

• Spełnił inne wymagania;

Wymagania dot. nadania stopnia doktora

Studia doktoranckie, doktorant: Szkoła doktorska, doktorant:
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• Propozycja tematu i 
koncepcja rozprawy 
doktorskiej;

• Przynajmniej jedna 
publikacja*/rozdział w 
monografii*;

• Zaświadczenie o 
zreferowaniu koncepcji 
rozprawy doktorskiej na 
seminarium;

• Inne formalności;

• Brak procedury 
wszczynania i zamykania 
przewodu;

• W terminie do 3 miesięcy 
wyznacza się promotora/ 
promotorów;

• W terminie do 12 
miesięcy przedstawia się 
plan badawczy i 
harmonogram rozprawy 
doktorskiej;

Przewód doktorski
Studia doktoranckie na PWr Szkoła doktorska
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• Pkt 6, zmiana ustępu 1 – złagodzenie przepisów
dotyczących uzyskania tytułu doktora;

• 7a. W przypadku osób, które rozpoczęły studia
doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i
ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach
określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty
uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego
języka obcego są potwierdzane na zasadach
dotychczasowych;

Przepisy przejściowe (art. 179)
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• Na stronie internetowej http://prawadoktoranta.pl/
pojawi się zakładka z informacją o tym, jakie będą
wymagania potrzebne do uzyskania tytułu doktora na
obecnych i nowych zasadach (po wejściu Ustawy);

• Strona internetowa Rady Doktorantów Politechniki
Wrocławskiej http://radadoktorantow.pwr.edu.pl/

• Weekendowe, darmowe wydarzenia i szkolenia
sportowe dla doktorantów z zakresu: biegania,
siatkówki i nordic walking od września 2018 r., więcej
info już wkrótce!

Tytuł doktora - wymagania

http://prawadoktoranta.pl/
http://radadoktorantow.pwr.edu.pl/


30

Dziękuję za uwagę! 


