
UCHWAŁA nr 57/2019 

Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie 

z dnia 25 września 2019 roku 

w sprawie nadawania stopnia doktora na Papieskim Wydziale Teologicznym  

w Warszawie osobom, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020 

 

 

Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego  

w Warszawie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie uchwala sposób nadawania stopnia 

doktora na PWTW stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Papieskiego Wydziału Teologicznego  

w Warszawie 

 

 

                                                                                                   

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina 

 

 



§ 1 

Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i je 

kontynuują, a ubiegają się o nadanie stopnia doktora i otwarły przewód doktorski przed 1 

maja 2019 roku, stosują się do przepisów, które obowiązywały w momencie otwarcia ich 

przewodu (Ustawa z dnia 3 lipca 2018 - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1669, z późn. zm., Art. 179, ust. 1, 3, 6, 7, 

8).  

 

§ 2 

Osoby, które ukończyły studia doktorancie i otwarły przewód doktorski przed 1 maja 2019 

roku, stosują się do przepisów, które obowiązywały w momencie otwarcia ich przewodu 

(Ustawa z dnia 3 lipca 2018 - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1669, z późn. zm., Art. 179, ust. 1, 3, 6, 7, 8).  

 

§ 3 

Osoby, będące na studiach doktoranckich, które nie otwarły przewodu doktorskiego przed 1 

maja 2019 roku, nie otwierają już przewodu doktorskiego, ale wszczynają postępowanie w 

sprawie nadania stopnia doktora. To postępowanie rozpoczyna się od wyznaczenia 

promotora. Następnym etapem jest złożenie pracy doktorskiej. Osoby te mogą zdać egzamin z 

języka obcego przed komisją albo przedstawić odpowiedni certyfikat potwierdzający 

znajomość danego języka obcego. Od osób, które w tym trybie ubiegają się o uzyskanie 

stopnia doktora, nie pobiera się opłat za samo postępowanie w sprawie nadania stopnia 

doktora (Ustawa z dnia 3 lipca 2018 - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1669, z późn. zm., Art. 179, ust. 1, 3, 6, 7, 

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 

1668, Art. 182, pkt. 1-6; Art. 192, ust. 2, pkt 2). 

 

§ 4 

Osoby, które ukończyły studia doktoranckie, a nie otwarły przewodu doktorskiego przed 1 

maja 2019 roku, wszczynają postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. To 

postępowanie rozpoczyna się od wyznaczenia promotora i złożenia pracy doktorskiej. Osoby 

te mogą zdać egzamin z języka obcego przed komisją albo przedstawić odpowiedni certyfikat 

potwierdzający znajomość danego języka obcego. Od osób, które w tym trybie ubiegają się o 

uzyskanie stopnia doktora, nie pobiera się opłat za samo postępowanie w sprawie stopnia 

doktora (Ustawa z dnia 3 lipca 2018 - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1669, z późn. zm., Art. 179, ust. 1, 3, 6, 7, 

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 

1668, Art. 182, pkt. 1-6; Art. 192, ust. 2, pkt 2). 

 

§ 5 

Przepisy przejściowe opisane w § 1 i § 2 obowiązują do 31 grudnia 2021 (Ustawa z dnia 3 

lipca 2018 - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. 

U. 2018, poz. 1669, z późn. zm., Art. 179, ust. 4). Natomiast przepisy przejściowe opisane w 

§ 3 i § 4 obowiązują do 31 grudnia 2023 (Ustawa z dnia 3 lipca 2018 - Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1669, z 

późn. zm., Art. 279, ust. 1). 
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UCHWAŁAnr 19l202a

z24września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia poprawki do uchwaĘ nr 5712019

Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

z dnia 25 września 2019 roku

w sprawie nadawania stopnia doktora na Papieskim Wydziale Teologicznym

w Warszawie osobomo które rozpoczęĘ studia doktoranckie przed rokiem akademickim

201912020

§1

Na mocy art.34 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dzia|ań osłonowych

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.2020 poz.875) zrnieniono ustawę z dnia 3

lipca 20 l 8 r. - Przepisy wprowadzaj ące ustawę - Prawo o szkolnictwi ę Wższym i nauce (Dz. U, poz, 1669 , z

2019 r. poz.39 i 534 oraz z2020 r. poz. 695),w ten sposób, żę: w art. 179: ust. 4 otrzymńbrzrnienie: ,,4.

Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, otazprzewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 erudnia 2022

5, odpowiednio lmarza się albo zamyka się."

Wobec tego Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie wprowadza poprarvkę do par.

5 załączn|ka do Uchwały 57l20I9, który odtąd brzmi:

Przepisyprzejścioweopisanew§li§2obowiązujądo31grudnia2022(Ustawazdnia3 lipca20l8-Przepisy

wprowadzającęustawę-Pralvooszkolnictwiewyższyminauce,Dz.U.2018.poz. 1669,zpożn.zm.,Afi. 179,

ust. 4), Natomiast przepisy przejściowe opisane w § 3 i § 4 obowiazują do 3 l grudnia 2023 (Ustawa z dnia 3

lipca 2018 - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym inauce, Dz. U.2018, poz, 1669,

zpoźn. zm,, At1. 279, ust. 1).

§2

Uchwała wchodzi w źvcie z dnięm l października2Oż0 r.

Przewodniczący Senatu

f Pawlina

Papieskiego Wydziału
w

-4.
Ks. prof. dr


