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Uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora
Art. 185. 1.  Uprawnienie  do  nadawania  stopnia  doktora  w dyscyplinie  posiada 
uczelnia, instytut  PAN,  instytut  badawczy  albo  instytut  międzynarodowy 
w dyscyplinie,  w której  posiada  kategorię  naukową  A+,  A albo  B+,  zwane  dalej 
„podmiotem doktoryzującym”. 
2. Stopień  doktora  może  być  nadany  w dyscyplinie  również  wspólnie  przez 
uczelnie,  instytuty  PAN,  instytuty  badawcze  lub  instytuty  międzynarodowe 
w dyscyplinie,  w której każde posiada kategorię naukową A+, A albo  B+,  w tym 
z udziałem  podmiotów  zagranicznych  posiadających  uprawnienia  do  nadawania 
stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której  nadawany  jest  stopień.  Zasady 
współpracy  określa  umowa  zawarta  w formie  pisemnej,  która  w szczególności 
wskazuje  podmiot  odpowiedzialny  za  wprowadzanie  danych  do  systemu,  o którym 
mowa w art. 342 ust. 1. 



Obecna sytuacja
• Nowa ustawa regulująca obszar szkolnictwa wyższego i nauki,

czyli ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, tzw. Ustawa 2.0 wprowadziła zasadnicze
zmiany w zakresie kształcenia doktorantów.
• Od roku akademickiego 2019/2020 uruchomione zostały szkoły

doktorskie.
• Z punktu widzenia osób, dla których podstawą do rozpoczęcia

nauki na studiach doktoranckich były poprzednio
obowiązujące regulacje (przede wszystkim ustawa z dnia 27
lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym), niezwykle
istotne są przepisy wprowadzające nową ustawę.
• Uczestnicy szkoły doktorskiej są określani jako „młodzi 

naukowcy”.



Timeline kształcenia doktorantów
Przed rokiem 

akademickim 

2019/2020 1 Październik 2019
31 Grudnia 2023

Najpóźniej do 

30 kwietnia 2019 31 Grudnia 2022
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Kształcenie 
doktorantów 

rozpoczyna się z 
dniem podpisania 

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  przewidywać  odbywanie  praktyk  zawodowych 
w formie  prowadzenia  zajęć  lub  uczestniczenia  w ich  prowadzeniu,  w wymiarze 
nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie. 



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  komisję,  w skład  której 
wchodzą  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 doktorską. 
Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji. 



Art. 204. 

1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

2. Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy 
doktorskiej. Termin  ten  może  być  przedłużony,  nie  dłużej  jednak  
niż  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. 



Kształcenie 
doktorantów kończy 
się z dniem złożenia 

rozprawy doktorskiej!



Programy kształcenia
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Wrocławska Szkoła Doktorska 
Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Angielski !!!



Szkoła Doktorska Nauk 
Przyrodniczych i Rolniczych



Krakowska Interdyscyplinarna 
Szkoła Doktorska
Łączny wymiar zajęć obowiązkowych 250 godzin + 
praktyki zawodowe: 
moduł ogólny 40 godzin, 
moduł interdyscyplinarny 40 godzin, 
moduł specjalistyczny 60 godzin, 
warsztaty umiejętności miękkich 30 godzin, 
interdyscyplinarne seminarium doktoranckie 80 godzin 
praktyki zawodowe co najmniej 30 godzin 



Szkoła Doktorska GeoPlanet
• Doktorant zobowiązany jest do uzyskania co najmniej 

35 punktów ECTS uczestnicząc w wykładach, 
warsztatach,
ćwiczeniach i praktykach organizowanych przez 
szkołę doktorską oraz, za zgodą promotora,
poza szkołą, realizując badania naukowe a także 
prowadząc działalność dydaktyczną i
popularyzatorską.



Szkoła Doktorska Medycyny 
Translacyjnej

Łącznie 162h + 30h



Szkoła 
Doktorska 
Biologii 
Molekularnej i 
Chemii 
Biologicznej

Łącznie 208h



Warszawska Szkoła Doktorska 
Nauk Ścisłych i BioMedycznych
W trakcie 4 lat nauki w Szkole doktorant zobowiązany 
jest zgromadzić co najmniej 30 punktów ECTS, w tym co 
najmniej 25 punktów ECTS uzyskanych łącznie z tytułu 
zaliczenia zajęć specjalizacyjnych oraz co najmniej 3 
punktów ECTS uzyskanych łącznie z tytułu zaliczenia 
zajęć pozaspecjalizacyjnych oferowanych przez Szkołę. 



Szkoła Nauk Społecznych
Pierwszy rok kształcenia  
a) do 15 czerwca – wstępny projektu pracy  doktorskiej  z  najważniejszymi odniesieniami 
literaturowymi oraz sprawozdanie z dokonań na pierwszym roku, 
b) do 30 września  tego  samego  roku  – indywidualny plan badawczy (art. 202 ustawy),  
tj. dopracowany projekt pracy doktorskiej. Projekt pracy doktorskiej będzie recenzowany.  
Drugi rok kształcenia  
a) do 15 czerwca  – robocza wersja kluczowego  rozdziału  rozprawy doktorskiej oraz 
sprawozdanie z dokonań w drugim roku kształcenia, 
b) do 15 czerwca – zaktualizowany harmonogram dalszych działań badawczych. 
Robocza wersja kluczowego rozdziału rozprawy doktorskiej będzie recenzowana. 
Trzeci rok kształcenia  
a)  do  15  czerwca  – sprawozdanie z prac badawczych wraz z załączonymi znaczącymi częściami 
rozprawy i innymi efektami prowadzonych badań, 
b) do 15 czerwca – harmonogram dalszych prac. 
Czwarty rok kształcenia – do 15 czerwca – robocza wersja całości rozprawy doktorskiej. 
Każdorazowo przedłożone rezultaty pracy doktoranta w danym roku wymagają zaopiniowania 
przez promotora.



Szkoła Doktorska Nauk o Zwierzętach i 
Bezpieczeństwie Żywności
Kształcenie w Szkole realizowane jest w języku 
angielskim. W przypadku braku osób anglojęzycznych 
zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Kształcenie w Szkole obejmuje:

Zajęcia obowiązkowe (135 h, 14 ETCS),
Zajęcia fakultatywne (22 ECTS),
Seminaria naukowe (60 h, 4 ECTS),
Zajęcia pozaspecjalizacyjne (20 ECTS). 



Szkoła Doktorska Anthropos IPAN

Łącznie 32 ECTS



Trójmiejska Szkoła Doktorska 
Polskiej Akademii Nauk



Poznańska Szkoła Doktorska 
Instytutów Polskiej Akademii Nauk
W ramach kształcenia w PDS IPAN doktorant zobowiązany jest do: 
1.1. Realizacji indywidualnego planu badawczego uzgodnionego wspólnie z promotorem; 
1.2. Uzyskania co najmniej 35 punktów ECTS poprzez: 
a) uczestniczenie w zajęciach i seminariach obowiązkowych z zakresu własnej dyscypliny; doktorant 
powinien uzyskać łącznie co najmniej 14 punktów ECTS.  
b) uczestniczenie w zajęciach fakultatywnych organizowanych przez PDS IPAN w wybranych 
dyscyplinach naukowych prowadzonych przez PDS IPAN oraz, za zgodą promotora, poza PDS IPAN; 
doktorant powinien uzyskać łącznie co najmniej 8 punktów ECTS.  
c) udział w zajęciach kształtujących kompetencje uniwersalne; doktorant powinien uzyskać łącznie co 
najmniej 6 punktów ECTS.  
d) prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej; doktorant powinien uzyskać łącznie co 
najmniej 2 punkty ECTS



Szkoła Doktorska IPPT PAN
1) Wykłady, ćwiczenia i seminaria organizowane i prowadzone przy wykorzystaniu własnej 
kadry naukowej Instytutu i zaplecza badawczego. Kierownik Szkoły Doktorskiej IPPT PAN 
co semestr podaje do publicznej wiadomości aktualną ofertę dydaktyczną IPPT PAN.  
2) Wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i seminaria prowadzone przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych  i  naukowo-badawczych innych jednostek naukowych, także na 
terenie  innych  instytucji  naukowych.  Zajęcia,  o  których  mowa,  mogą  być  także 
organizowane przez IPPT PAN wspólnie z innymi jednostkami badawczymi. 
3) Krajowe oraz międzynarodowe szkoły, warsztaty i konferencje naukowe. 
4) Staże naukowe i dydaktyczne praktyki zawodowe w innych jednostkach badawczych w 
kraju i za granicą. 
5)  Imprezy  popularyzujące  wiedzę  i  metodykę  naukową,  prowadzone  lub 
współprowadzone przez doktorantów. 
6) Własne studia merytoryczne w zakresie zagadnień naukowych lub metodyki badawczej, 
których dotyczy rozprawa doktorska (np. zapoznanie się z literaturą w zakresie zagadnień 
naukowych, których dotyczyć ma rozprawa doktorska). 



Szkoła 
Doktorska 
Technologii 
Informacyjnych 
i 
Biomedycznych 
Instytutów PAN



Interdyscyplinarna Szkoła 
Doktorska Nauk Rolniczych
A. Wykłady obligatoryjne 

Należy uzyskać minimum 13 punktów ECTS w trakcie pierwszych dwóch lat nauki w Szkole 

zaliczając egzaminami/zaliczeniami następujące wykłady: 

1. Przedmiot kierunkowy związany z dyscypliną naukową (30 godz./2 ECTS).  

2.Metody statystyczne w badaniach naukowych (30 godz. /2 ECTS)  

3.Aspekty etyczne i prawne w badaniach naukowych  (5godz./ 1 ECTS) 

4. Specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego (30 godz./3 ECTS)  

5. Pozyskiwanie funduszy na badania i przygotowanie projektów (15 godz./ 2 ECTS) 

6. Przygotowanie i redakcja tekstu naukowego (15 godz. / 2 ECTS)  

7. Prawo autorskie i własność intelektualna (5godz./1 ECTS) 

8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (5 godz/ 1 ECTS) 

B. Przedmioty fakultatywne 

Należy uzyskać minimum 6 punktów ECTS w trakcie trzech lat nauki w Szkole 
Doktorskiej 
zaliczając wybrane przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych oferowanych w 
danej 
dyscyplinie. Zajęcia mogą być organizowane przez poszczególne Jednostki 
prowadzące lub 
podczas szkoły letniej/zimowej. Aktualizowany wykaz dostępnych szkoleń, 
wraz punktacją 
ECTS oraz wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za zajęcia, dostępny 
jest na stronie 
internetowej Szkoły.  

C. Seminaria  - Obowiązkowy  jest czynny i bierny udział w  Seminariach organizowanych 
przez Jednostki Prowadzące oraz w seminariach w ramach szkół letnich/zimowych. Każdy 
doktorant zobowiązany jest do zaprezentowania wyników swojej pracy na forum 
doktorantów 
szkoły podczas szkół letnich/zimowych (8 semestrów, razem 4 punkty ECTS). 
.

D. Umiejętności pozaspecjalizacyjne . Należy uzyskać minimum 10 punktów 
ECTS 
wykazując się aktywnością wybranych działaniach:  
1. Prowadzenie własnego projektu badawczego/grantu ( 2 ECTS za projekt; 
maksymalnie 4 
ECTS w ciągu 4 lat) 
2. Badawczy staż zagraniczny (2 ECTS za staż - minimalny czas trwania 
stażu,1 miesiąc; 
maksymalnie można uzyskać 4 ECTS w ciągu 4 lat) 
4.3. Udział w projekcie badawczym/komercjalizacyjnym/wdrożeniowym (2 
ECTS/projekt, 
punkty przyznawane jednorazowo w ciągu całego okresu kształcenia) 
4.4. Udział w konferencji naukowej (3 punkty ECTS, po 1 punkcie ECTS za 
konferencję) 
4.5. Autorstwo publikacji  naukowej (4 punkty ECTS za publikację; 
maksymalnie 8 punktów 
ECTS w ciągu 4 lat) 
4.6. Działania promujące naukę (po 1 punkcie ECTS za udokumentowane 
działanie; nie 
więcej niż 1 ECTS na rok i 3 ECTS w ciągu 4 lat)



Szkoła Doktorska BioPlanet
1. W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej BioPlanet doktorant zobowiązany jest do:

1.1. Realizacji indywidualnego planu badawczego uzgodnionego wspólnie z promotorem;

1.2. Uzyskania co najmniej 40 punktów ECTS (729h) uczestnicząc w następujących zajęciach, 
organizowanych przez szkołę oraz, za zgodą promotora, poza szkołą:

wykłady obligatoryjne,
wykłady fakultatywne zgodne ze specjalizacją,
seminarium doktoranckie,
zajęcia specjalizacyjne pod opieką promotora,
zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe,

a także prowadząc badania naukowe, działalność dydaktyczną i popularyzatorską.
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Doktoranci kształcą 
się na Studiach 

Doktoranckich i w 
Szkołach Doktorskich



Podsumowanie
1

2

3

Złożenie ślubowania

Wyznaczenie promotora
3. Miesiąc – (z reguły 30 dni od 
rozpoczęcia kształcenia wniosek)

Indywidualny Plan badawczy
12. miesiąc

4

5

Ocena śródokresowa
4. semestr

Złożenie rozprawy doktorskiej

PROGRAM KSZTAŁCENIA



Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta" organizowany jest
przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków
Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego
„Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska
akademickiego” w 2021 r.



Dziękuję za uwagę


