INFORMACJA O STOPNIACH I TYTULE NAUKOWYM

W ŚWIETLE USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE

WYŻSZYM I NAUCE (DZ.U. 2018 POZ. 1668)

8 października 2018 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 poz. 1668)
dalej: Ustawa 2.0

zastąpienie 4 dotychczasowych ustaw
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669)
dalej: Ustawa wprowadzająca

wejście w życie: 1.10.2018 r.

zmiana 166 aktów prawnych

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach
i tytule w zakresie sztuki
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i
kredytach studenckich.

wejście w życie wg ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

uchylenie 8 aktów prawnych

harmonogram wprowadzania nowych procedur

STOPNIE I TYTUŁ NAUKOWY
wg Ustawy 2.0

doktor
doktor habilitowany
profesor

STOPNIE NAUKOWE I TYTUŁ NAUKOWY

Stopień doktora

Stopień doktora
habilitowanego

Nadawany w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej*

Tytuł profesora

Nadawany w dziedzinie albo w dziedzinie
i dyscyplinie lub dyscyplinach

* Jeżeli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia z >1 dyscypliny zawierającej się w danej dziedzinie i nie można wskazać wiodącej z nich - stopień
doktora nadaje się w dziedzinie nauki. Stopień doktora w dziedzinie może nadać podmiot posiadający kat. A+, A albo B+ w ponad połowie dyscyplin
zawierających się w tej dziedzinie.

8 obszarów nauki
22 dziedziny nauki
102 dyscypliny naukowe

8 dziedzin nauki
47 dyscyplin naukowych
astronomia

Dziedzina nauk
ścisłych
i przyrodniczych

informatyka
matematyka
nauki biologiczne

obowiązuje od 1.10.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818)

nauki chemiczne
nauki fizyczne
nauki o Ziemi i środowisku

STOPNIE NAUKOWE

Stopnie naukowe nadawane są w drodze decyzji administracyjnej
przez Radę Naukową.

doktora
doktora habilitowanego

Decyzję podpisuje przewodniczący Rady Naukowej.

TYTUŁ NAUKOWY
profesora

Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego
w sprawach nieuregulowanych Ustawą 2.0.

Postępowanie prowadzone przez Radę Doskonałości Naukowej (RDN).
Tytuł profesora nadaje Prezydent RP.

OPŁATY
Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia lub tytułu wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania na rzecz:

IFJ PAN

albo

RDN

max. opłata : nie może przekraczać kosztów postępowania
(wynagrodzenia promotorów, recenzentów, koszty wysyłki itp.)

Zwolnienie z opłaty:
opłaty nie pobiera się od osoby ubiegającej się o stopień doktora,
która ukończyła kształcenie w SZKOLE DOKTORSKIEJ
w uzasadnionych przypadkach Dyrektor MOŻE zwolnić z opłaty
w całości lub w części

W przypadku PRACOWNIKA NAUKOWEGO koszty postępowania ponosi
zatrudniająca go jednostka.

WYNAGRODZENIE
w postępowaniach o nadanie stopnia albo tytułu
Promotor 83%
Promotor pomocniczy 50%
Recenzent w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 27%
Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym 33%
Recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 40%
Członkowie komisji habilitacyjnej 17%
Przewodniczącego i sekretarza komisji habilitacyjnej 33%
- wynagrodzenia profesora.

Wypłacane

po

ZAKOŃCZENIU

postępowania.

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora
i doktora habilitowanego
Uprawnienie zależne wyłącznie od kategorii naukowej:

A+, A albo B+

tzw. minimum kadrowe

B, C

POSTĘPOWANIE O NADANIE
STOPNIA DOKTORA
wg ustawy 2.0

posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego

uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, język obcy co
najmniej B2
posiadanie co najmniej:
1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w
recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku
publikacji były ujęte w ministerialnej liście czasopism lub
1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania
było ujęte w ministerialnej liście wydawnictw albo rozdział w takiej monografii

przedstawienie i obrona rozprawy doktorskiej
spełnienie innych wymagań określonych przez podmiot doktoryzujący

WYMAGANIA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE
STOPNIA DOKTORA

NADAWANIE STOPNIA DOKTORA
WSZCZĘCIE: na wniosek zainteresowanego, wraz z wnioskiem wymagane ZŁOŻENIE
rozprawy z pozytywną opinią promotora lub promotorów

WSZCZĘCIE
PUBLIKACJA ROZPRAWY: na stronie BIP należy udostępnić rozprawę doktorską
wraz z jej streszczeniem co najmniej 30 dni przed dniem obrony;

30

dni przed
przed dniem
obrony

publikacja
w BIP i POL-on

:

STRESZCZENIE

Przed obroną każda pisemna rozprawa doktorska sprawdzana jest przez podmiot doktoryzujący
za pomocą
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Recenzje rozprawy doktorskiej
wyznacza się 3 recenzentów spoza Instytutu

3

2

czas na sporządzenie recenzji: 2 m-ce od dnia doręczenia

warunkiem dopuszczenia do obrony jest uzyskanie co najmniej 2 pozytywnych recenzji

recenzent: spoza podmiotu doktoryzującego, posiada stopień doktora habilitowanego lub profesora lub
pracownik zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, niezależnie od stopnia/tytułu - jeśli organ uzna, że posiada on
znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień, których dotyczy rozprawa

Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub
promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.
promotor: dr hab. lub prof. albo pracownik zagranicznej uczelni lub instytucji posiadający znaczące osiągnięcia
w zakresie zagadnień, których dotyczy rozprawa
promotorem nie może być osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
była promotorem 4 doktorantów skreślonych z listy doktorantów z uwagi na
negatywną ocenę śródokresową;
sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby
ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały co najmniej 2 pozytywnych
recenzji.

promotor pomocniczy: stopień doktora

RADA NAUKOWA

W drod
ze uchw
umożliw
a
ły w ter
iającym
m
inie
wejście
w życie
1 paźdz
od dnia
iernika
2019 r.

określi sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora , w szczególności:
sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego,
zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz
zwalniania z tej opłaty,
tryb złożenia rozprawy doktorskiej,
tryb powoływania oraz zakres czynności komisji doktorskiej,
sposób wyznaczania recenzentów,
sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie
stopnia doktora w trybie eksternistycznym,
sposób weryfikacji spełnienia wymagań posiadania opublikowania artykułu/monografii w przypadku współautorstwa.

Możliwe określenie dodatkowych warunków dopuszczenia do obrony.

POSTĘPOWANIE O NADANIE
STOPNIA DOKTORA
HABILITOWANEGO
wg ustawy 2.0

posiadanie stopnia doktora
posiadanie osiągnięcia naukowego (dopuszcza się część pracy zbiorowej)
stanowiącego znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:
1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania
było ujęte w ministerialnej liście wydawnictw lub
1 cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w
czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych, które w roku publikacji były ujęte w ministerialnej liście
czasopism lub
1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne,
technologiczne lub artystyczne
wykazywanie się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż 1 uczelni,
instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

WYMAGANIA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE
STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego

możliwość
odmowy w terminie 4 tyg.
od dnia otrzymania wniosku

wniosek

wniosek
zainteresowanego

R
D
N

informacja o
składzie komisji
12 tyg.
od dnia otrzymania wniosku

ocena
formalna wniosku

RDN wyznacza 4 członków
komisji habilitacyjnej:
- przewodniczącego,
- 3 recenzentów

Powołanie komisji habilitacyjnej:
- 4 członków wyznaczonych
przez RDN,
- 2 członków z podmiotu
(dr hab./prof.) w tym sekretarz,
- recenzent spoza podmiotu
(dr hab./ prof.)

8 tyg.

6 tyg.

komisja
habilitacyjna

6 tyg.
od dnia otrzymania
informacji z RDN

recenzenci

podmiot habilitujący

fakultatywnie
kolokwium
habilitacyjne

1 m-c
od uchwały
komisji

podmiot habilitujący
nadanie bądź odmowa nadania stopnia

RDN niezwłocznie
wyznacza inny podmiot

4 recenzje
Recenzentem nie może być
osoba, która w okresie
ostatnich 5 lat dwukrotnie
nie dochowała terminu na
sporządzenie recenzji (8 tyg.)

Uchwała z opinią komisji habilitacyjnej w sprawie
nadania stopnia dr. hab. nie może być pozytywna,
jeśli co najmniej 2 recenzje są negatywne.
Rada Naukowa jest związana negatywną
opinią komisji habilitacyjnej.

W drodze uchwały w terminie umożliwiającym wejście
w życie od dnia 1 października 2019 r.

RADA NAUKOWA

określi:

szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,
zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej
opłaty,
sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej.

UPROSZCZONA ŚCIEŻKA HABILITACJI
Osoba, która uzyskała stopień doktora w:
Polsce

lub

za granicą

może nabyć uprawnienia równoważne uprawnieniom stopnia doktora habilitowanego, jeżeli:
podczas pracy w innym państwie przez co najmniej 5 lat kierowała
samodzielnie zespołami badawczymi,
posiada znaczące osiągnięcia naukowe oraz
jest zatrudniona w podmiocie habilitującym posiadającym uprawnienia do nadawania
stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie na stanowisku profesora instytutu.

Decyzję w sprawie nabycia uprawnień wydaje Dyrektor Instytutu.

POSTĘPOWANIE O NADANIE
TYTUŁU PROFESORA
wg ustawy 2.0

posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczna

WYMAGANIA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE
TYTUŁU PROFESORA

uczestnictwo w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub
zagranicznych lub odbycie stażu naukowego w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych

w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa,
nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami

POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA
Recenzent:
- tytuł profesora
lub
- co najmniej stopień doktora, zatrudniona przez
co najmniej 5 lat w zagranicznej uczelni lub
instytucji naukowej na stanowisku profesora,
która przez co najmniej 5 lat kierowała
samodzielnie zespołem badawczym oraz posiada
znaczący dorobek w zakresie danej dziedziny.

osoba, która w okresie ostatnich 5 lat
dwukrotnie nie dochowała 3
miesięcznego terminu na wydanie opinii
wystąpienie do Prezydenta
RP o nadanie tytułu
profesora
21 dni

wniosek
zainteresowanego

R
D
N

odmowa
wszczęcia

wszczęcie

powołanie
5 recenzentów

3 m-ce

przekazanie
opinii
recenzentów

3 m-ce

decyzja
administracyjna RDN

odmowa wystąpienia do
Prezydenta RP o
nadanie tytułu profesora

31.12.2021 r.

30.09.2019 r.

30.04.2019 r.
1.05.2019 r.

01.10.2018 r.
- wejście w życie
ustawy 2.0

Nadanie stopnia/tytułu wg nowych dziedzin i dyscyplin
Wszystkie
postępowania wszczęte
i niezakończone
przed dniem wejścia
w życie Ustawy 2.0 są
prowadzone na
dotychczasowych
zasadach.

Wszystkie
postępowania
wszczyna się na
podstawie
dotychczasowych
przepisów do dnia
30.04.2019 r.

HARMONOGRAM

Nie wszczyna się
nowych
postępowań.

Wszystkie postępowania wszczyna się wg
Ustawy 2.0, przy czym
do postępowań wszczętych do 31.12.2020 r.
stosuje się przepisy przejściowe dot.
publikacji (art. 179 ust. 6 Ustawy
wprowadzającej)

Wszystkie postępowania
wszczęte przed 30.04.2019
(tzn. prowadzone wg
dotychczasowych zasad) i
niezakończone do
31.12.2021 r. odpowiednio
umarza się albo zamyka.

Art. 179 ust. 6: Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte
po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy 2.0, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia
31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w:
- art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a (publikacje uprawniające do ubiegania się o stopień doktora)
- art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b (publikacje uprawniające do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego)
zalicza się także:
1) artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie
dddddd sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem
dddddd ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism
dddddd naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4
dddddd i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części
dddddd B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;
2) monografie naukowe wydane przez:
a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej
dddddd ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami
dddddd wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.

SZKOŁY
DOKTORSKIE

Zorganizowana forma kształcenia w co najmniej 2 dyscyplinach, prowadzona przez jednostki
posiadające kategorię naukową: A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach.

Szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie przez:
uczelnie akademickie
instytuty międzynarodowe
instytuty badawcze

posiadające kategorię naukową A+, A albo
B+ w co najmniej 1 dyscyplinie

instytuty PAN

Szczegółowy podział zadań oraz sposób ich finansowania określa umowa zawarta w formie pisemnej. Umowa wskazuje:
podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on,
podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie.

Podmiot prowadzący szkołę doktorską może prowadzić nie więcej niż 3 szkoły doktorskie w danej dyscyplinie.

Za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat.

Rekrutacja do szkoły doktorskiej:
może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy
magistra, magistra inżyniera albo równoważny,
konkurs na zasadach określonych prze Radę
Naukową (jawność wyników),
zasady konkursu oraz program
kształcenia udostępnia się nie później
niż 5 m-cy przed rekrutacją
przyjęcie w drodze wpisu na listę doktorantów,
odmowa przyjęcia w drodze decyzji administracyjnej,
jednocześnie można być doktorantem tylko w 1 szkole,

Kształcenie w szkole doktorskiej:
-> kształcenie trwa od 6 do 8 semestrów
-> kształcenie jest prowadzone na podstawie programu
kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego
program kształcenia ustala Rada Naukowa, po
zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów,
indywidualny plan badawczy opracowuje doktorant w
uzgodnieniu z promotorem lub promotorami i
przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę,
-> zakończenie kształcenia - dzień złożenia rozprawy
doktorskiej.

rozpoczęcie kształcenia i nabycie praw doktoranta z
chwilą złożenia ślubowania.

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na dotychczasowych
zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ

określa organizację kształcenia w zakresie nieuregulowanym w ustawie 2.0, w szczególności:
sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego,
sposób dokumentowania przebiegu kształcenia,
sposób przeprowadzania oceny śródokresowej,
warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej,

Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego.

