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Wszczęcie doktoratu na starych czy na nowych zasadach? - terminy 

Wprowadzana ustawa dużo zmienia w procedurach przewodów doktorskich. Jedną ze zmian jest to, 

że wszczynać doktoraty na starych zasadach można tylko do końca kwietnia 2019 roku. Jednak te 

przewody muszą zostać zamknięte do końca grudnia 2021 roku. W przeciwnym razie będą ustawowo 

zamykane i potrzebne będzie wszczęcie ich na nowo.  

Na nowych zasadach przewody doktorskie otwierać można już od początku października 2019 roku. 

Jednak w przypadku tego trybu wszczęcie doktoratu jest równoznaczne z koniecznością złożenia 

gotowej pracy do oceny. W przypadku nowego trybu przewidziane są obrady tylko 2 rad, a nie 3, jak 

było uprzednio. Przydzielanie promotora odbywa się inny sposób. Generalnie zmieni się struktura 

Uczelni. Nawet jeśli rady wydziałów, na których przeprowadzane są przewody doktorskie, zostaną, to 

i tak będą miały inne kompetencje niż dotychczas, i te zmiany dotkną zarówno kontynuujących 

przewód na starych zasadach, jak i przeprowadzających go w nowym trybie. Na tym tle nowa 

procedura na pewno nie wydaje się gorsza od poprzedniej. Niestety, nie ma jeszcze aktów 

wykonawczych do ustawy (ani naszych regulaminów, które powstaną na ich bazie) i nie wiemy co 

jeszcze będzie się w nich kryło. Na tę chwilę nikt z nas nie potrafi doradzić, które rozwiązanie będzie 

dla Was korzystniejsze. 

Dlatego moja propozycja jest następująca: 

Doktoranci 1 roku Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich: 

Jeśli rozważycie, że stara procedura jest dla Was korzystna, jesteście dobrze przygotowani do 

otwarcia przewodu i zmieścicie się do końca 2021 roku z jego zamknięciem, to macie zielone światło i 

otwierajcie przewody już teraz. 

Doktoranci 2 roku wydziałowych Studiów Doktoranckich: 

W Waszym przypadku opieramy się na regulaminie i zobowiązaniach doktoranta, które nakładają na 

Was obowiązek złożenia wniosku o wszczęcie postępowania na koniec 3 semestru studiów. Według 

regulaminu rada otwierająca doktorat powinna mieć miejsce w semestrze letnim. Semestr letni trwa 

jednak dłużej niż do końca kwietnia, więc sprawa konieczności wywiązania się z tego obowiązku jest 

w tej sytuacji niejednoznaczna... Postuluję byście rozważyli wszystkie za i przeciw ze swoimi 

opiekunami, dziekanami oraz osobą odpowiedzialną za przewody w UAP ustalającą terminy na 

radach wydziału. 

Doktoranci 3 roku wydziałowych Studiów Doktoranckich: 

Wy powinniście mieć przewody już otwarte. Niestety, analizując listę doktorantów, znalazłam jeszcze 

kilka osób, które mają w tym zaległości. W Waszym przypadku otwarcie doktoratu na starych 

zasadach jest koniecznością. Jeśli nie zrobicie tego do końca kwietnia 2019 roku, to zostanie wobec 

Was wszczęta procedura skreślenia z listy doktorantów. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że 

pierwszeństwo w wyborze terminów rad wydziałów do końca kwietnia 2019 roku mają doktoranci z 1 

i 2 roku studiów, dlatego każda zwłoka w Waszym przypadku jest ryzykowna. 

----------------------------------------------------------- 

W celu skoordynowania działań zobowiązuję wszystkich, którzy podejmą decyzję o otwarciu 

doktoratu na starych zasadach, by do końca stycznia 2019 roku uzgodnili termin planowanego 

otwarcia ze swoim dziekanem oraz z osobą odpowiedzialną za obsługę przewodów doktorskich na 

UAP, panią Beatą Piwecką (bud. C, pokój 406).  

Dokumenty dotyczące przewodów (w tym dokumenty do pobrania) zamieszczone są na stronie: 

http://uap.edu.pl/uczelnia/rozwoj-kadry/ . 

Z poważaniem, 

Agnieszka Meller-Kawa  

http://uap.edu.pl/uczelnia/rozwoj-kadry/

