
Procedura doktorska  
 

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 

USTAWA 

z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki 

 

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789. 
 

 

 

Art. 11.  

 

1. Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego, … wszczętego na 

wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.  

 

2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do 

druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w 

recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych 
ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.2)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej 

konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1933 i 2260 oraz z 2017 

r. poz. 859, 1475, 1530 i 1556.  
 

3. W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w 

art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która nie spełnia 

warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust. 2, warunkiem wszczęcia tego 

przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych 

prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez 

opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub 

uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a.  

 

Art. 12.  

 

1. Stopień doktora nadaje się osobie, która:  

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub 

posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym;  

2) zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;  

3) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;  

4) zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość 

nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5.  



2. Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:  

1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;  

2) dyscypliny dodatkowej;  

3) obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia 

doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4.  

 

Art. 13.  

 

1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką 

promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego lub oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie projektowe, 

konstrukcyjne, technologiczne, lub oryginalne dokonanie artystyczne, oraz wykazywać ogólną 

wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.  

 

2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub 

spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie 

zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, 

określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących 

finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.  

 

3. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, 

wdrożeniowa lub artystyczna, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.  

 

4. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy 

zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, 

wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, 

odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.  

 

5. Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być 

przedstawiona w języku innym niż polski.  

 

6. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a 

rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku 

polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być 

opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.  

 

7. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie 

internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały 

o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. 

Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania 

stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy 

rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.  



8. Streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej 

przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w 

Biuletynie Informacji Publicznej.    

 

Art. 13a.  

 

1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, 

stopień doktora można nadać osobie będącej:  

1) studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich albo  

2) absolwentem studiów pierwszego stopnia, który posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera 

lub równorzędny  

– i beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do 

spraw nauki oraz spełniła warunki określone w art. 12 ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2 oraz art. 13.  

2. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” po nadaniu stopnia doktora nabywa uprawnienia 

równoważne z uprawnieniami wynikającymi z odbycia studiów wyższych kończących się 

uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.  

 

Art. 14.  

 

1. Przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje:  

1) w szkole wyższej – rada wydziału lub rada innej jej jednostki organizacyjnej;  

2) w innej jednostce organizacyjnej – rada naukowa.  

2. Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami rady jednostki organizacyjnej 

w przedmiocie:  

1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora 

pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie;  

2) wyznaczenia recenzentów;  

3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;  

4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;  

5) nadania stopnia doktora.  

 

3. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora w innych jednostkach organizacyjnych.  

 

4. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi 

do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki 

organizacyjnej może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.  

 

5. Uprawnienie do podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, rada jednostki 

organizacyjnej może przekazać powołanej w tym celu komisji. W przypadku gdy obrona 

rozprawy doktorskiej odbyła się przed komisją, komisja ta przygotowuje projekt uchwały w 

sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go radzie jednostki organizacyjnej.   

 

Art. 14a.  

 

1. Przewody doktorskie, w ramach których są przygotowywane:  

1) rozprawy doktorskie w zakresie określonej dyscypliny naukowej,  



2) interdyscyplinarne rozprawy doktorskie  

– mogą być przeprowadzane wspólnie w zakresie jednej lub kilku dyscyplin naukowych.  

 

2. Wspólne przewody doktorskie przeprowadzają, na podstawie porozumienia, rady 

jednostek organizacyjnych, w tym także zagranicznych, jeżeli posiadają uprawnienie do 

nadawania stopnia doktora w zakresie dyscyplin, w których jest przeprowadzany przewód 

doktorski.  

 

3. W przypadku szkoły wyższej stroną porozumienia, o którym mowa w ust. 2, jest szkoła 

wyższa, której jednostki organizacyjne przeprowadzają wspólnie przewód doktorski.  

 

4. W przypadku gdy przewód doktorski jest przeprowadzany wspólnie z inną szkołą wyższą lub 

inną jednostką organizacyjną, w tym zagraniczną, czynności przewodu doktorskiego, o których 

mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, 2 i 5, kończą się uchwałami podejmowanymi w trybie określonym w 

porozumieniu, z uwzględnieniem przepisu art. 14 ust. 2 pkt 4.  

 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, uprawnienie do podejmowania uchwał, o których 

mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4, przysługuje wspólnej komisji powołanej przez rady jednostek 

przeprowadzających przewód doktorski.  

 

6. W przypadku przewodu doktorskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wspólna komisja 

przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie dyscypliny 

wiodącej, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wniosła największy wkład 

naukowy, i przedstawia go radzie jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do 

nadawania stopnia doktora w zakresie tej dyscypliny.  

 

7. Osobie, której nadano stopień doktora w zakresie określonej dyscypliny naukowej po 

przeprowadzeniu przewodu doktorskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:  

1) wspólny dyplom wydają jednostki organizacyjne, które przeprowadziły ten przewód, albo  

2) dyplom wydaje jedna z jednostek organizacyjnych, które przeprowadziły ten przewód, 

wskazana w porozumieniu.   

 

8. Osobie, której nadano stopień doktora w zakresie dyscypliny wiodącej, w którą osoba ta 

wniosła największy wkład naukowy, po przeprowadzeniu przewodu doktorskiego, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2:  

1) wspólny dyplom wydają jednostki organizacyjne, które przeprowadziły ten przewód, albo  

2) dyplom wydaje jedna z jednostek organizacyjnych, które przeprowadziły ten przewód, 

posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie tej dyscypliny, wskazana w 

porozumieniu.  

 

9. Wzory dyplomów, o których mowa w ust. 7 i 8, zawierające niezbędne elementy określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 7, określa porozumienie, o którym mowa w ust. 2.  

 

Art. 15.  

 

1. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.  



2. Uchwała o nadaniu stopnia doktora podjęta przez radę jednostki organizacyjnej, której 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora zostały ograniczone zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1, staje 

się prawomocna z chwilą jej zatwierdzenia przez Centralną Komisję. Uchwała jest przedstawiana 

Centralnej Komisji, wraz z aktami przewodu doktorskiego, w terminie jednego miesiąca od dnia 

jej podjęcia. O zatwierdzeniu uchwały Centralna Komisja rozstrzyga w terminie do sześciu 

miesięcy od dnia otrzymania uchwały.  

 

3. W przypadku niezatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia doktora rada jednostki 

organizacyjnej lub osoba ubiegająca się o nadanie tego stopnia może, w terminie trzech miesięcy 

od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy.  

 

4. Centralna Komisja rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie czterech miesięcy 

od dnia jego doręczenia.  

 

5. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 4, mogą brać udział recenzenci powołani w 

przewodzie doktorskim.  


