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Zmianie ulega regulamin określający zasady i tryb postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora w dyscyplinie  

zgodnie z Uchwałą nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 

25 czerwca 2020 roku (kliknij). 

 

➢ Zmiany w przypadku OSÓB, które rozpoczęły w Uniwersytecie 

studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020: 

OBJAŚNIENIE POJĘĆ 

§ 1 uchwały Senatu nr 57/2020 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

2) rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, 

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

4) Radzie naukowej – należy przez to rozumieć Radę naukową instytutu właściwą dyscyplinie, 

w której Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki, 

5) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 ze zm.), 

6) Szkole Doktorskiej – należy przez to rozumieć Szkołę Doktorską Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, 

7) Doktorancie – należy przez to rozumieć osobę, która odbywa lub ukończyła kształcenie w 

Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

8) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o stopień doktora w trybie 

eksternistycznym, 

9) Komisja doktorska – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Radę naukową do 

przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, 

10) RDN – należy przez to rozumieć: Radę Doskonałości Naukowej, 

11) BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, 

https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_57_2020.html
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12) Systemie POL-on – należy przez to rozumieć Zintegrowany System Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

§ 9 uchwały Senatu nr 57/2020 

1. W przewodach doktorskich wszczętych i niezakończonych do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

stopień nadaje się na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 października 2018 

roku, z tym że: 

1) stopień nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy (kliknij), 

2) z dniem 1 października 2019 roku, w Uniwersytecie stopień doktora nadaje Rada 

naukowa instytutu właściwego dyscyplinie, w której uczelnia posiada uprawnienie do 

nadawania stopnia doktora. 

2. Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia 31 

grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka. 

3. W przypadku osób, które rozpoczęły w Uniwersytecie studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2019/2020 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przeprowadza się na 

podstawie niniejszego regulaminu na zasadach dotyczących kandydatów z uwzględnieniem 

poniższych zmian: 

1) uczestnik studiów doktoranckich składa wniosek o powołanie 

promotora/promotorów/promotora pomocniczego, stanowiący załącznik nr 9 (kliknij) do 

niniejszego regulaminu, za pośrednictwem właściwego kierownika studiów doktoranckich w 

jednostce właściwej ds. nauki na wydziale właściwym Radzie naukowej, 

2) za datę wszczęcia postępowania w przedmiocie nadania stopnia doktora uznaje się 

datę złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 1, 

3) Rada naukowa podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora, promotorów 

lub promotora i promotora pomocniczego;  

4) uczestnik studiów doktoranckich może wystąpić do przewodniczącego Rady 

naukowej z wnioskiem o zmianę promotora w przypadku niewypełniania lub niewłaściwego 

wypełniania przez promotora obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 21 pkt 1-10 (załącznik); 

wniosek o zmianę promotora wymaga uzasadnienia, 

5) zamiast wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, 

składany jest wniosek o wyznaczenie komisji doktorskiej, stanowiący załącznik nr 10 (kliknij) 

do niniejszego regulaminu, wraz z załącznikami, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1-5 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000008501.pdf
https://bip.ujk.edu.pl/get_file.php?id=892&x=446b9effe624f3297d4f812db9519490
https://bip.ujk.edu.pl/get_file.php?id=893&x=456fdd3975abf65e9c7b3f5eaf1157db
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(załącznik); przepis § 7 ust. 2 (załącznik) stosuje się odpowiednio; w przypadku 

bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wyznaczenie 

komisji doktorskiej postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora umarza się, 

6) efekty uczenia w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane 

na zasadach obowiązujących przed dniem 1 października 2018 roku, 

7) przepisów § 6 ust. 4 pkt 6 i 7 oraz § 7 ust. 5, 6 i ust. 16 nie stosuje się. 

4. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych na zasadach określonych 

w ustawie i niniejszym regulaminie do 31 grudnia 2021 r. do minimalnego dorobku, o którym 

mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy zalicza się także artykuły naukowe opublikowane: 

1) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych ujętych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, sporządzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 litera b ustawy, przed dniem 

ogłoszenia tego wykazu, 

2) przed 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A 

albo C wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 roku, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym w 

przypadku listy B zaliczane będą wyłącznie artykuły naukowe, którym za opublikowanie 

przyznawanych było co najmniej 10 punktów. 

5. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych na zasadach określonych 

w ustawie i niniejszym regulaminie do 31 grudnia 2021 r. do minimalnego dorobku, o którym 

mowa w art. 186 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy zalicza się także monografie naukowe wydane przez: 

1) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu, 

2) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej 

ustawy. 

(…) 

7. Od osób, które rozpoczęły w uniwersytecie studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020 nie pobiera się opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora na zasadach określonych w regulaminie studiów. 

(…) 
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załącznik: 

§ 2 uchwały Senatu nr 57/2020 

(...) 

21. Obowiązki promotora: 

1) sprawuje bezpośrednią opiekę naukową nad doktorantem/kandydatem, 

2) opracowuje wraz z doktorantem indywidualny plan badawczy oraz wspiera doktoranta w 

jego realizacji, 

3) zapewnia konsultacje oraz ocenia postępy naukowe doktoranta/kandydata, 

4) wspiera doktoranta/kandydata w pracy badawczej lub pracy artystycznej, 

5) zapewnia doktorantowi pomoc w przygotowaniu wniosków projektów badawczych, 

6) dba o zapewnienie środków finansowych na realizację przez doktoranta pracy badawczej lub 

pracy artystycznej, 

7) monitoruje postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej lub pracy artystycznej, 

8) nadzoruje i potwierdza odbycie przez doktoranta praktyki zawodowej, a w przypadku 

kandydata nieposiadającego doświadczenia w pracy dydaktycznej – potwierdza fakt uzyskania 

przez niego kompetencji w tym zakresie zgodnie z zasadami potwierdzania efektów uczenia się 

dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla kandydatów, 

9) opiniuje wnioski doktoranta związane z odbywanym kształceniem, 

10) informuje dyrektora Szkoły Doktorskiej o trudnościach mających wpływ na realizację 

indywidualnego planu badawczego doktoranta, 

 

§ 6 uchwały Senatu nr 57/2020 

(...) 

4. Kandydat wraz z rozprawą doktorską składa w jednostce właściwej ds. nauki na wydziale 

właściwym Radzie naukowej, wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 (kliknij) do niniejszego regulaminu wraz z 

załącznikami: 

1) rozprawa doktorska – 5 egz. w tym 1 w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie, wraz 

ze streszczeniem oraz opisem, o którym mowa w § 5 ust. 5 oraz ich wersja elektroniczna 

zapisana na elektronicznym nośniku danych w formacie PDF, 

2) opinia promotora/promotorów, 

https://bip.ujk.edu.pl/get_file.php?id=888&x=78c7f18119e7ab3b60fe1e052399e2c1
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3) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka 

obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, 

4) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lub ust. 

3, 

5) w przypadku współautorstwa w publikacjach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a i b lub 

w dziele artystycznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. c – informację o wkładzie 

autorskim kandydata w publikację lub w dzieło artystyczne, 

(…) 

§ 7 uchwały Senatu nr 57/2020 

(...) 

2. Po otrzymaniu wniosku przewodniczący Rady naukowej dokonuje oceny formalnej 

złożonego wniosku wraz z załącznikami, a w przypadku stwierdzenia braków wzywa 

wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z 

pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

 


