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NADAWANIE STOPNIA DOKTORA W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM NA 

AKADEMII KATOLICKIEJ W WARSZAWIE 

Rozdział I: Kandydat 

§ 1. 

1. O stopień doktora na Akademii Katolickiej w Warszawie, dalej „AKW”, może się 

ubiegać osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra teologii; 

2) ukończyła Licencjat Kanoniczny-Przygotowanie do Doktoratu (dalej „LK-PD”), 

organizowany w ramach AKW. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Senatu, można 

ubiegać się o przyznanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym bez ukończenia LK-

PD. W takiej sytuacji dana osoba powinna zdać egzamin doktorski, weryfikujący wiedzę 

na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej przed komisją powołaną przez Senat. 

3) wykazuje się następującym dorobkiem: 

a) przynajmniej jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym, który 

w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie był ujęty w wykazie sporządzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668), dalej „PSWN”, lub 

b) monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania 

monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej 

monografii. 

4) uzyskała efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego 

potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi 

znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. W przypadku 

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która nie posiada odpowiedniego 

certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, podmiot doktoryzujący może 

przeprowadzić egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na 

poziomie biegłości językowej B2. 

5) wystąpiła przynajmniej raz na  konferencji o charakterze naukowym i potwierdziła to 

odpowiednimi dokumentami. 

6) przedstawiła rozprawę doktorską. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć 

naukowych, stopień doktora można nadać osobie niespełniającej wymagań określonych w ust. 
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1 pkt 1, będącej absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci 

rok jednolitych studiów magisterskich. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, po nadaniu stopnia doktora uzyskuje równocześnie 

wykształcenie wyższe, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2 PSWN. 

 

Rozdział II: Rozprawa doktorska 

§ 2. 

1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie 

albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań 

naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. 

3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, 

zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych. 

4. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy 

doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. Przyjęcie 

rozprawy doktorskiej w języku obcym wymaga zgody Senatu. 

 

Rozdział III: Postępowanie 

§ 3. 

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby 

spełniającej wymagania określone w § 1. ust. 1. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską 

wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów oraz dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje wymienione w § 1. ust. 1. 

2. Po przyjęciu wniosku Senat wyznacza recenzentów. Może także powołać komisję, 

która będzie prowadziła dalsze czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora. 

         3. Komisja wyznacza termin obrony, przygotowuje ją oraz nadzoruje jej przebieg; 

 4. W razie niepowołania komisji Senat przejmuje jej zadania. 

         5. Senat może określić dodatkowe warunki dopuszczenia do obrony.  
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         6. Senat wyznacza wysokość opłaty za postępowanie doktorskie w trybie 

eksternistycznym. Absolwenci LK-PD płacą część w/w opłat, określoną w odrębnym 

dokumencie.  

7. Senat odmawia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli 

osoba, która złożyła wniosek o wszczęcie tego postępowania, nie spełnia wymagań 

określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1–4. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 

przysługuje zażalenie do RDN. 

 

§ 4. 

1. Podmiot doktoryzujący, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony 

rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską 

będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą 

pisemną oraz recenzje. 

2. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie 

chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza 

się w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1 PSWN. 

4. Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, podmiot doktoryzujący sprawdzają 

przed obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w 

art. 351 ust. 1 PSWN. 

 

Rozdział IV: Promotorzy i recenzenci 

§ 5. 

1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez 

promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego. 

2. Promotora wyznacza Senat na wniosek ubiegającego się o nadanie stopnia doktora w 

trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania. 

3. Promotor lub promotorzy sporządzają opinię o rozprawie doktorskiej przygotowanej 

w trybie eksternistycznym w terminie 2 miesięcy od dnia jej przekazania do zaopiniowania. 

          4. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów 

spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu 
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PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo 

instytutu Sieci Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora. 

           5. Recenzentów wyznacza, i w uzasadnionych przypadkach zmienia, Senat uczelni. 

           6. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia 

jej doręczenia. 

           7. Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca 

przynajmniej stopień doktora. 

           8. Promotorem i recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w 

ust. 4, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Senat uzna, 

że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy 

rozprawa doktorska. 

         9. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat: 

1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu 

negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub 

2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się 

o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1 

PSWN. 

Rozdział V: Obrona 

§ 6. 

1. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała 

pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa 

w § 1. ust. 1. 

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zażalenie do 

RDN. 

3. Obrona doktoratu jest publiczna. 

4. Na 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony rozprawy doktorskiej, podmiot 

doktoryzujący udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej informację o terminie, miejscu 

i sposobie przeprowadzenia obrony doktoratu. 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały z dnia 16 marca 2023 

  

Rozdział VI: Odwołania i stwierdzenie nieważności 

§ 7. 

1. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do RDN. 

2. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

3. Senat przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 

miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

4. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, RDN utrzymuje 

w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia 

Senatowi tego samego albo innego podmiotu doktoryzującego. 

5. W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji 

o odmowie nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego 

ubiegania się o nadanie stopnia doktora. 

6. W przypadku zaistnienia określonych w Kpa przyczyn wznowienia postępowania 

administracyjnego w sprawie nadania stopnia doktora albo rażącego naruszenia prawa przez 

podmiot doktoryzujący, RDN wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania i wskazuje 

podmiot doktoryzujący, który prowadzi postępowanie. 

7. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o stopień doktora przypisała sobie autorstwo 

istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, podmiot 

doktoryzujący stwierdza nieważność decyzji o nadaniu stopnia. 


