
Etapy procedury nadawania stopnia naukowego doktora   
 

 
 

 
Szkoła Doktorska 

Studia doktoranckie  
(dot. postępowań wszczętych w okresie od 
1.10.2019) 

Tryb eksternistyczny ( w tym asystent, który nie 
jest studentem studiów doktoranckich)  
(dot. postępowań wszczętych w okresie od 1.10.2019) 

1.  kandydat – składa wniosek do dyrektora Szkoły 
Doktorskiej (SD) o wyznaczenie promotora. 
Dyrektor Szkoły Doktorskiej po zaopiniowaniu 
wniosku zgodnie z regulaminem SD przekazuje 
wniosek przewodniczącemu rady dyscypliny 
(RD) 

kandydat – składa wniosek do przewodniczącego 
rady dyscypliny (RD) o wyznaczenie promotora  

kandydat – składa wniosek do przewodniczącego 
rady dyscypliny (RD) o wyznaczenie promotora    

2.  uchwała RD - Powołanie  
promotora/promotorów/promotora 
pomocniczego  przez radę dyscypliny  

uchwała RD - Powołanie  promotora/promotorów  
przez radę dyscypliny (RD) powołanie promotora 
równoznaczne z wszczęciem postępowania o 
nadanie stopnia doktora  (art. 179 ust.7 Ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)  

Uchwała RD - Powołanie  
promotora/promotorów/promotora pomocniczego  
przez radę dyscypliny (RD)  

3.   
 
Znajomość języka obcego  na poziomie B2 
potwierdza się certyfikatem lub dyplomem 

rada dyscypliny powołuje komisje egzaminacyjne 
do przeprowadzenia egzaminów: 
- z dyscypliny podstawowej 
- z dyscypliny dodatkowej 
- z języka obcego (w przypadku braku 
certyfikatu znajomości języka obcego na 
poziomie B2, kandydat zdaje egzamin z języka 
obcego) 

1. rada dyscypliny powołuje komisje egzaminacyjne 
do przeprowadzenia egzaminów: 

- z dyscypliny podstawowej 
- z dyscypliny dodatkowej 

2. rada dyscypliny powołuje komisję do 
przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się 
na poziomie 8 PRK 

Znajomość języka obcego na poziomie B2 potwierdza 
się certyfikatem lub dyplomem  

4.  - kandydat  zdaje egzaminy doktorskie kandydat zdaje egzaminy doktorskie  

5.  - - Weryfikacja efektów kształcenia na poziomie 8 PRK 

6.  Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania o 
nadanie stopnia doktora wraz z rozprawą 
doktorską oraz opinią promotora/ów i raportem  
z systemu antyplagiatowego 

Złożenie rozprawy doktorskiej wraz z opinią 
promotora/ów i raportem z systemu 
antyplagiatowego 

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania o 
nadanie stopnia doktora wraz z rozprawą doktorską 
oraz opinią promotora/ów i raportem z systemu 
antyplagiatowego 

7.  Wszczęcie postępowania  - Wszczęcie postępowania  

8.  Wyznaczenie 3 recenzentów - uchwała RD Wyznaczenie 3 recenzentów - uchwała RD Wyznaczenie 3 recenzentów - uchwała RD 

9.  Powołanie komisji doktorskiej lub kontynuacja 
procedury przez radę dyscypliny (RD) 
(jeśli powołano komisję, to dalszych czynności 
dokonuje komisja) 

Powołanie komisji doktorskiej lub kontynuacja 
procedury przez radę dyscypliny (RD) 
(jeśli powołano komisję, to dalszych czynności 
dokonuje komisja) 

Powołanie komisji doktorskiej lub kontynuacja 
procedury przez rade dyscypliny (RD) (jeśli 
powołano komisję, to dalszych czynności dokonuje 
komisja) 

10.  Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie 
do publicznej obrony, wyznaczenie terminu 
obrony 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do 
publicznej obrony, wyznaczenie terminu obrony    

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do 
publicznej obrony, wyznaczenie terminu obrony  

11.  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej, 
przyjęcie publicznej obrony przez komisję i 
wniosek do rady dyscypliny (RD) o nadanie 
stopnia doktora 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej, przyjęcie 
publicznej obrony przez komisję i wniosek do rady 
dyscypliny o nadanie stopnia  doktora 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej, przyjęcie 
publicznej obrony przez komisję i wniosek do rady 
dyscypliny   
o nadanie stopnia  doktora 

12.  Decyzja administracyjna rady dyscypliny (RD)  
w sprawie nadania stopnia doktora  

Decyzja administracyjna rady dyscypliny (RD)  
w sprawie nadania stopnia doktora 

Decyzja administracyjna rady dyscypliny (RD)  
w sprawie nadania stopnia doktora 

 


