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Poz. 1 

UCHWAŁA NR 10 
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY FILOZOFIA 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w 
przewodach doktorskich otwartych do 30 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filozofii  

Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1789 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) w związku z art. 
179 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1669 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 ust. 1 Uchwały nr 481 Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia 
sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora 
habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340), Rada 
Naukowa Dyscypliny Filozofia postanawia, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach 
doktorskich otwartych do 30 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filozofii, który stanowi 
załącznik do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia: J. Dobieszewski 
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Załącznik 
do uchwały nr 10 Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia z dnia 21 stycznia 2020 r.  

w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach 
doktorskich otwartych do 30 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filozofii 

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH 
DOKTORSKICH OTWARTYCH DO 30 KWIETNIA 2019 R.  

W INSTYTUCIE FILOZOFII 

1. Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed dniem 30 kwietnia 
2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że stopień 
nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy. 

2. W przewodach doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie uchwały:  
1) zachowują moc czynności dokonane zgodnie z dotychczasowymi przepisami;  
2) zachowuje ważność dokumentacja wytworzona w toku dotychczasowych 

czynności, w szczególności wnioski, recenzje i protokoły.  

3. Przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. zostają 
zamknięte z tym dniem uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia, zwaną dalej 
RNDF.  

4. Do zmiany promotora w przewodzie doktorskim, o którym mowa w ust. 1, 
stosuje się przepisy dotychczasowe.  

5. W przypadku osób, które w czasie trwania studiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Warszawskim wszczęły przewód doktorski, nie pobiera się opłat z tytułu 
kosztów przewodu doktorskiego.  

6. Doktorant może złożyć wniosek do Przewodniczącego RNDF o powołanie 
promotora pomocniczego wraz z uzasadnieniem, dlaczego nie wnioskował o to 
z chwilą wszczynania przewodu doktorskiego oraz życiorysem naukowych kandydata 
na promotora pomocniczego. 

7. Doktorant przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze 
streszczeniem w języku angielskim (w przypadku rozprawy przygotowanej w języku 
obcym również ze streszczeniem w języku polskim). Promotor przedstawia (za 
pośrednictwem sekretariatu) Przewodniczącemu RNDF rozprawę doktorską wraz ze 
swoją pisemna opinią. 

8. Po przyjęciu pracy doktorskiej przez promotora, doktorant składa w 
sekretariacie IF UW: 
1) 1 egz. rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem, dwustronnie drukowany w 

twardej oprawie podpisany przez promotora; 
2) 2 egz. rozprawy doktorskiej, jednostronnie drukowane zbindowane lub w twardej 

oprawie; 
3) 1 płytę CD zawierającą rozprawę doktorską w formacie pdf. – oddzielne pliki:  

a) streszczenie w języku angielskim,  
b) streszczenie w języku polskim;  

4) podanie o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej, jeśli taka zmiana nastąpiła, 
podpisane przez promotora; 

5) podanie skierowane do RNDF w sprawie zezwolenia na zdawanie egzaminu z:  
a) przedmiotu dodatkowego z podaniem nazwiska egzaminatora + podpis 

promotora, 
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b) języka obcego z podaniem nazwiska egzaminatora + podpis promotora; 
6) aktualny życiorys naukowy. 

9. Przewodniczący RNDF przedstawia Radzie kandydaturę na 
Przewodniczącego Komisji Doktorskiej. Powołany w głosowaniu tajnym 
Przewodniczący Komisji Doktorskiej przedstawia z kolei Radzie kandydatury dwóch 
recenzentów (nie będących pracownikami Instytutu Filozofii UW), których Rada 
powołuje w głosowaniu tajnym.  

10. Następnie Przewodniczący Komisji Doktorskiej proponuje skład Komisji 
Doktorskiej, który zatwierdza Rada w głosowaniu tajnym. W skład Komisji Doktorskiej 
wchodzą: Przewodniczący Komisji, recenzenci, promotor oraz osoby zaproponowane 
przez Przewodniczącego Komisji (co najmniej 4 osoby). Komisja Doktorska jest 
jednocześnie Komisją Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z 
dyscypliny podstawowej.  

11. Po tygodniu od powołaniu Komisji Doktorskiej doktorant umieszcza 
elektroniczną wersję rozprawy wraz ze streszczeniami i słowami kluczowymi 
w Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.uw.edu.pl: 
1) streszczenie powinno być wgrane w formacie pdf., 
2) słowa kluczowe należy pisać w mianowniku liczby pojedynczej i oddzielać 

przecinkami - powinno ich być około 10. 
3) nazwa pliku z rozprawą doktorską musi być następująca: 4-cyfrowy skrót kodu 

jednostki, myślnik, następnie DR, myślnik, skrót specjalności, myślnik, numer 
PESEL doktoranta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców), 
rozszerzenie pliku PDF (małymi literami). 
Przykład: 3501-DR-FF-80000961169.pdf 

12. Promotor zamieszcza w APD opinię o doktoracie oraz zleca i akceptuje 
wyniki badania rozprawy przez Jednolity System Antyplagiatowy. Podpisuje raport. 

13. Recenzent przedstawia recenzję RNDF w formie papierowej 
i elektronicznej, nie później niż dwa miesiące od dnia otrzymania wniosku o jej 
sporządzenie. 

14. Wymagane egzaminy w przewodzie doktorskim: 
1) egzamin z filozofii; 
2) egzamin z dyscypliny dodatkowej; 
3) egzamin z języka obcego nowożytnego.  

15. Komisję przeprowadzającą egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny 
dodatkowej i nowożytnego języka obcego tworzą: 
1) Przewodniczący Komisji Doktorskiej; 
2) Promotor; 
3) Egzaminatorzy:  

a) samodzielny pracownik naukowy wyznaczony do przyjmowania egzaminów 
doktorskich przez wydział UW, na którym prowadzi się nauczanie w zakresie 
dyscypliny dodatkowej, 

b) lektor Szkoły Języków Obcych UW. 

16. Egzaminy doktorskie z dyscypliny dodatkowej i języka obcego doktorant 
zdaje po uprzednim umówieniu się z egzaminatorami i odebraniu z sekretariatu IF UW 
protokołu egzaminu. 

17. Do egzaminu doktorskiego z filozofii doktorant zostaje dopuszczony po 
uzyskaniu pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej oraz po zdaniu egzaminów 
doktorskich z dyscypliny dodatkowej i języka obcego. 

https://apd.uw.edu.pl/
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18. Po udzieleniu licencji w APD doktorant drukuje oświadczenie i po podpisaniu 
składa w sekretariacie IF UW. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje 
niedopuszczeniem doktoranta do egzaminu z filozofii. 

19. Po zapoznaniu się z recenzjami oraz ocenie egzaminu doktorskiego 
Komisja Doktorska w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia 
rozprawy doktorskiej oraz dopuszczenia jej do publicznej obrony: 
1) Komisja wyznacza termin publicznej obrony; 
2) co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony Komisja powiadamia 

o terminie i miejscu obrony inne jednostki organizacyjne uprawnione do 
nadawania stopnia doktora w zakresie filozofii oraz wywiesza stosowne ogłoszenie 
w IF UW. 

20. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu 
Komisji Doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora i promotora pomocniczego. 
Przebieg publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 
1) doktorant wygłasza autoreferat, który przedstawia główne założenia rozprawy 

doktorskiej; 
2) recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta 

przewodniczący Komisji Doktorskiej zarządza odczytanie recenzji. Doktorant 
ustosunkowuje się do zarzutów zawartych w recenzjach; 

3) Przewodniczący Komisji Doktorskiej otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos 
wszyscy obecni na posiedzeniu; 

4) po zakończeniu obrony Komisja Doktorska podejmuje w głosowaniu tajnym 
uchwałę w sprawie przyjęcia obrony oraz przygotowuje dla RNDF projekt uchwały 
w sprawie nadania stopnia doktora; 

5) recenzenci rozprawy, mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o wyróżnienie 
rozprawy. 

21. Nadanie stopnia naukowego doktora: 
1) w głosowaniu tajnym RNDF podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia 

doktora. Uchwała jest prawomocna z chwilą jej podjęcia; 
2) osoba, której nadano stopień doktora otrzymuje „Informację o nadaniu stopnia 

doktora” podpisaną przez Przewodniczącego RNDF; 
3) osobie, której nadano stopień doktora, wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu 

w języku polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis dyplomu 
w tłumaczeniu na język łaciński albo angielski. Za wydanie dyplomu pobierana jest 
opłata; 

4) dyplom doktorski wręczany jest podczas uroczystej promocji doktorskiej 
odbywającej się raz w roku.  

22. RNDF może zamknąć przewód doktorski, jeżeli doktorant nie przedstawi 
rozprawy doktorskiej w terminie czterech lat od otwarcia przewodu doktorskiego. 
Okresu urlopów i przedłużeń studiów doktoranckich nie wlicza się do tego okresu. 


