
AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE 

_______________________________________________ 
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa                tel./fax. (022)  869-98-90  

 

UCHWAŁA nr 09/2022 

Senatu Akademii Katolickiej w Warszawie 

z dnia 10 marca 2022 roku 

w sprawie nadawania stopnia doktora na Akademii Katolickiej  

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 Akademii Katolickiej w Warszawie  

w Warszawie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Senat Akademii Katolickiej w Warszawie uchwala sposób nadawania stopnia doktora na 

AKW stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Akademii Katolickiej  

w Warszawie 

 

                                                                                                   

K              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 zaliczyły cały program kształcenia w ramach studiów doktoranckich 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. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora taka osoba może 

rozpocząć po zaliczeniu całego programu kształcenia w ramach studiów doktoranckich, chyba 

że wykształcenie na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej zostało u niej potwierdzone 

na innej drodze (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. 186, ust. 2; Art. 192, ust. 2, pkt 2). 

 

§ 4 

Osoby, które zaliczyły cały program kształcenia w ramach studiów doktoranckich, 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. 



Potwierdzenie znajomości języka obcego musi nastąpić przed złożeniem wniosku o 

wyznaczenie promotora. Także przed złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora kandydat 

na doktora musi wykazać się posiadaniem jednego artykułu naukowego opublikowanego w 

czasopiśmie punktowanym z listy przedstawionej przez Ministra Edukacji i Nauki lub 

monografii naukowej wydanej w wydawnictwie znajdującym się w wykazie sporządzonym 

przez w/w Ministra, bądź rozdziału w takiej monografii.  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. 186, ust. 2 i 3;  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). 


