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I. Wprowadzenie 
 

Koleżanki i Koledzy, 

 

cieszymy się, że zdecydowaliście się rozpocząć lub kontynuować kształcenie w Polsce. Chcąc 

ułatwić wam aklimatyzację i zdobycie najważniejszych informacji przygotowaliśmy 

kompendium wiedzy doktoranta zagranicznego. 

 

Kompendium wiedzy doktoranta zagranicznego ma na celu wyjaśnienie najważniejszych 

aspektów związanych z kształceniem doktorantów z zagranicy w Polsce. Podzielone zostało na 

kilka zasadniczych części. Na wstępie omówione zostały kwestie związane z kształceniem w 

szkołach doktorskich. Autorzy wskazują na kwestie związane z prawami i obowiązkami 

doktoranta, a także finansami doktorantów. Szczegółowej analizie poddane zostały zasady 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. W poradniku zawarte zostały także 

informacje dotyczące grantów naukowych, samorządów doktorantów i organizacji 

doktoranckich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Eurodoc, Rzecznika Praw Doktoranta, 

porozumień lokalnych i branżowych doktorantów oraz Rady Młodych Naukowców. 

Zainteresowani znajdą także informacje odnoszące się do doktoratu z wolnej stopy oraz 

doktoratu wdrożeniowego. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

II. Szkoły doktorskie – indywidualny plan badawczy i 

ocena śródokresowa 
 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia 

podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w 

prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie: 

● umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach, 

● umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach, 

● decyzji ministra, 

● decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów, 

● decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań 

podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, 

zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu, 

● decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu 

badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego. 

 

Obecnie kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora odbywa się w 

szkole doktorskiej. Jest to zorganizowana forma kształcenia w co najmniej 2 dyscyplinach. 

Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoły doktorskiej wskazane zostały w art. 198 ustawy 

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kształcenie doktorantów jest prowadzone na 

podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego i trwa od 6 do 8 

semestrów. Program kształcenia może przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w 

formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze 

nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualny plan badawczy zawiera w szczególności harmonogram przygotowania 

rozprawy doktorskiej. Opracowywany jest przez doktoranta w uzgodnieniu z promotorem lub 

promotorami. Doktorant przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w 

terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. Realizacja planu podlega ocenie 

śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w 

przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru. Ocena ta 

przeprowadzana jest przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 

osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której 

przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę 

doktorską. W jej skład nie mogą wchodzić promotor i promotor pomocniczy. Kończy się ona 

wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Przygotowując się do oceny śródokresowej warto 

zapoznać się z aktami prawnymi obowiązującymi w danej jednostce. 

 

 

Organizację kształcenia w zakresie nieuregulowanym w ustawie określa regulamin szkoły 

doktorskiej. Regulamin uchwala senat lub rada naukowa co najmniej na 5 miesięcy przed 

rozpoczęciem roku akademickiego. Dobrą praktyką jest przeanalizowanie regulaminu szkoły 

doktorskiej przed przystąpieniem do szkoły doktorskiej lub na początku rozpoczęcia 

kształcenia.  

 

Ustawa regulująca obszar szkolnictwa wyższego i nauki nie określa trybów (stacjonarne i 

niestacjonarne) kształcenia doktorantów. Obecnie kształcenie odbywa się w szkołach 

doktorskich i jest bezpłatne. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 

2019/2020 są obecnie wygaszane. Prowadzi się je nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

 



 

 

 

 

III. Dyplomy ukończenia studiów, stopnie naukowe i 

stopnie w zakresie sztuki  
 

Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:  

● trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata – 

potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów 

pierwszego stopnia, 

● studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie 

wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, 

● co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej 

posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za 

równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania. 

 

Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do ubiegania się o 

nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, 

która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora. 

Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie 

potwierdza posiadania w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia na określonym poziomie 

studiów ani nie daje wskazanych powyżej uprawnień, jeżeli instytucja, która go wydała, lub 

instytucja, w której było prowadzone kształcenie nie działa w systemie szkolnictwa wyższego 

żadnego państwa lub w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie 

szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną 

uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji. Ponadto dzieje się tak 

również w przypadku gdy program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z 

przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu 

polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej 

określającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze postępowania 

nostryfikacyjnego. Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi 

i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem. 

 

Ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, który uzyskał status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub 

d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (w związku z nadaniem mu statusu 

uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej), który nie dysponuje 

dyplomem ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. Szczegółowe informacje w tym 

zakresie zawarte są w art. 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez uprawnioną instytucję działającą w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym jest równoważny z odpowiednim stopniem naukowym 

lub stopniem w zakresie sztuki wskazane w ustawie. 

 

Stopień doktora nadany przez Europejski Instytut Uniwersytecki, zgodnie z Konwencją 

powołującą Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzoną we Florencji dnia 19 kwietnia 

1972 r., jest równoważny ze stopniem doktora. 

 

Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez inną instytucję może być uznany za 

równoważny z odpowiednim polskim stopniem na podstawie umowy międzynarodowej, a w 

przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego. Szczegółowe informacje w 

tym zakresie zawarte są w art. 328 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 



 

 

 

IV. Prawa i obowiązki doktorantów  
 

Pracownicy uczelni, doktoranci i studenci stanowią wspólnotę uczelni. W związku z tym 

osoby te mają określone prawa i obowiązki. Prawa i obowiązki doktorantów wynikają z ustawy 

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauki oraz przepisów obowiązujących w podmiocie 

prowadzącym szkołę doktorską. Poniżej opisane zostały prawa i obowiązki wynikające z 

ustawy. 

 

Doktoranci mają prawo do ocenienia nauczyciel akademickich w zakresie wypełniania przez 

nich obowiązków związanych z kształceniem. W tym celu co najmniej raz w roku uczelnia 

powinna umożliwić jej dokonanie. 

 

Doktorantowi kształcącemu się w szkole doktorskiej przysługuje prawo do przerw 

wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku.  

 

Doktorantowi, który uzyskał stopień doktora w wyniku ukończenia szkoły doktorskiej, okres 

kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą 

uprawnienia pracownicze.  

 

Doktorantowi, który nie ukończył kształcenia w szkole doktorskiej z powodu podjęcia 

zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego lub 

zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie – okres kształcenia w tej szkole, nie 

dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, o 

ile uzyskał stopień doktora. 

 

Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie 

w stołówce studenckiej uczelni oraz zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu 

studenckim uczelni na zasadach i w trybie określonym w regulaminie świadczeń dla studentów. 

 

Dziecko doktoranta ma prawo do korzystania z zakładowego żłobka i klubu dziecięcego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Doktoranci do ukończenia 35 roku życia są uprawnieni do ulgi 51% przy przejazdach 

środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, 

pospiesznych i ekspresowych. 

 

Doktoranci mają także prawo do innych zniżek. Ustawowa zniżka przysługuje m.in. na wstęp 

do muzeów państwowych. Wiele instytucji i organizacji przygotowuje specjalne oferty dla 

doktorantów, z których warto skorzystać. 

 

Jednostka samorządu terytorialnego może przyznać doktorantom ulgi w opłatach za przejazdy 

publicznymi środkami komunikacji miejskiej. 

 

Doktoranci mają również prawo zrzeszania się w organizacjach doktorantów. 

 

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym 

przysługuje urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do 

obrony rozprawy doktorskiej. Urlop ten udzielany jest na wniosek doktoranta, w terminie 

uzgodnionym z pracodawcą. Jego wymiar to 28 dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów 

są dla tego pracownika dniami pracy. Ponadto taki pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy 

na obronę rozprawy doktorskiej. Jest ono udzielana również na jego wniosek. Za okres urlopu 

oraz zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane jak za urlop 

wypoczynkowy. 

 

Do obowiązków doktoranta w szkole doktorskiej należy m.in. realizowanie programu 

kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego, złożenie rozprawy doktorskiej w 

terminie określonym w indywidualnym planie badawczym oraz odbywanie praktyk 

zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, o ile 

zostały one przewidziane w programie kształcenia. 

 

Doktoranci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów 

obowiązujących w danym podmiocie prowadzącym szkołę doktorską oraz za czyn uchybiający 

godności doktoranta. Do doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, wskazane w ustawie regulującej obszar 

szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadkach wskazanych w ustawie, do których 

należą: 

● negatywny wynik oceny śródokresowej, 

● niezłożenie rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie 

badawczym, 

● rezygnacja z kształcenia. 

 

Ponadto doktorant może zostać skreślony z listy doktorantów w przypadku: 

● niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 

● niewywiązywania się z obowiązków, do których należy postępowanie zgodnie 

z regulaminem szkoły doktorskiej oraz realizacja programu kształcenia i 

indywidualnego planu badawczego. 

 

Doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich nie mogą być zatrudnieni jako nauczyciele 

akademiccy i pracownicy naukowi. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta: 

 

● w celu realizacji projektu badawczego ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub 

międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego oraz projektu 

badawczego lub dydaktycznego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej lub przez inny podmiot przyznający grant; 

● po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym, że w przypadku 

zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, 

wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium 

otrzymywanego po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa 

(57% wynagrodzenia profesora); 

● któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie. 

 

Zatrudnienie cudzoziemca w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego wskazanych ustawie, 

do realizacji zadań związanych z kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej 

następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia. Osoba ta 

podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a także korzysta 

z uprawnień na zasadach obowiązujących obywateli polskich pozostających w stosunku pracy. 

Wskazać należy, że doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich mogą wykonywać pracę 

na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie, podmiot prowadzący 

szkołę doktorską zapewnia doktorantom przygotowującym w tej dyscyplinie rozprawę 

doktorską możliwość kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej w tej dyscyplinie. 

W przypadku braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie, podmiot 

prowadzący szkołę doktorską, w której zaprzestano kształcenia, pokrywa osobom, 

które utraciły możliwość ukończenia kształcenia, koszty postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

 

W przypadku likwidacji uczelni publicznej likwidator powinien zapewnić doktorantom 

możliwość kontynuowania kształcenia.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. Finanse doktoranta 
 

Doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich otrzymują stypendium doktoranckie. 

Stypendium przyznawane jest osobom, które nie posiadają stopnia doktora. Łączny okres 

otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. 

Wskazać należy jednak, iż do tego okresu nie wlicza się okresu zawieszenia kształcenia.  

 

Wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 

profesora w uczelni publicznej, określonej odrębnymi przepisami. 

 

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: 

● 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona 

ocena śródokresowa - tj. 2.371,70 zł brutto (ok. 2.104,65 zł netto); 

● 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona 

ocena śródokresowa - tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto). 

 

Kwota stypendium może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Jednakże nie może być 

niższa aniżeli wskazana powyżej. 

 

Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości 

co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z art. 

209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z tytułu zatrudnienia w związku z 

realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci 

się doktorant, w okresie tego zatrudnienia. 

 

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych otrzymuje zwiększenie stypendium o 30% kwoty minimalnego 

stypendium doktoranckiego do oceny śródokresowej. 

 

Minister może przyznać cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do 

kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałt na koszty podróży, utrzymania i 

zakwaterowania. Środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem NAWA. 

 

Warto wskazać, iż doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom – emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie 

chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta. Osoby te są 

objęte ubezpieczeniem w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Doktoranci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy 

dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałem NFZ właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania i sami finansują sobie opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej, 

chyba że posiadają Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu. Wtedy obowiązek 

opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na uczelni, na której studiują. Osoba 

zainteresowana takim ubezpieczeniem musi złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ wniosek o 

objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym celu niezbędne jest okazanie 

dokumentów: paszportu wraz z dokumentem potwierdzającym legalny pobyt w Polsce (wiza, 

karta pobytu) dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu doktoranta (legitymacja 

doktorancka lub zaświadczenie z uczelni). Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym 

następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ, a ustaje z dniem rozwiązania tej 

umowy albo po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Doktoranci są 

zwolnieni z opłat dodatkowych do podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie. Opłacają 

jedynie należną składkę. 

 

Doktoranci, jak również członkowie ich rodzin, którzy są obywatelami państw członkowskich 

UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą 

korzystać ze świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski jeżeli posiadają ubezpieczenie 

zdrowotne w powszechnym systemie ubezpieczeniowym państwa UE lub EFTA. W tym 

zakresie należy posiadać dokumenty uprawniające do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej. Należy pamiętać o posiadaniu ważnej Europejskiej Karcie Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (EKUZ). 

 

W przypadku złożenia rozprawy doktorskiej w terminie wcześniejszym aniżeli 

termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, doktorant 

otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, 

jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. 

 

Doktoranci mogą otrzymywać także stypendia od jednostek samorządu terytorialnego 

oraz osób fizycznych lub osób prawnych niebędących państwowymi ani samorządowymi 

osobami prawnymi. 

 

Ponadto uczelnia może utworzyć własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów 

oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów. 

 

Doktoranci mogą ubiegać się również o stypendia ministra dla wybitnych młodych 

naukowców. 

 

 



 

 

VI. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora  
 

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie posiada uczelnia, instytut PAN, 

instytut badawczy albo instytut międzynarodowy w dyscyplinie, w której posiada kategorię 

naukową A+, A albo B+. Stopień doktora może być nadany w dyscyplinie również wspólnie 

przez uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe w 

dyscyplinie, w której każde posiada kategorię naukową A+, A albo B+, w tym z udziałem 

podmiotów zagranicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 

zakresie dyscypliny, w której nadawany jest stopień. Zasady współpracy określa umowa 

zawarta w formie pisemnej. 

 

W postępowaniach w sprawie nadania stopnia, w zakresie nieuregulowanym w ustawie - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 

Stopień doktora nadaje się osobie, która: 

 

A degree of doctor shall be awarded to an individual who: 

 

1. Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom 

potwierdzający ukończenie studiów za granicą, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała 

albo dyplomu uznanego za równoważny polskiemu dyplomowi. Wskazać należy jednak, iż w 

wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień 

doktora można nadać osobie niespełniającej tych wymagań, która jest absolwentem studiów 

pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. 

Taka osoba po nadaniu stopnia doktora uzyskuje równocześnie wykształcenie wyższe. 

 

2. Uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, przy 

czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone 

certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na 

poziomie biegłości językowej co najmniej B2. 

 

3. Posiada w dorobku co najmniej: 

 

1) jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych 

materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w 

ostatecznej formie były ujęte w wykazie ministerialnym. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2) jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania 

monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie ministerialnym i nauce, albo rozdział w 

takiej monografii, lub 

 

3) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu. 

 

4. Przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską. 

 

Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora 

lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego. Zgodnie z wymogami 

rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo 

dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. 

Za przedmiot rozprawy doktorskiej uważa się oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, 

oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w 

sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne. Wskazać należy 

także, iż rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór 

opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, 

konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i 

wyodrębniona część pracy zbiorowej. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w 

języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również 

streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, 

dołącza się opis w językach polskim i angielskim. 

 

Podmiot doktoryzujący ma obowiązek udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem 

albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje nie później niż 30 dni 

przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej. W przypadku rozprawy doktorskiej, 

której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z 

wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą. Rozprawę doktorską, która jest pracą pisemną, 

podmiot doktoryzujący sprawdza z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

 

5. Spełniła inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący. 

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczynane jest na wniosek osoby 

spełniającej powyższe wymagania wskazane w pkt. 1-3. Do wniosku dołącza się rozprawę 

doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób 

niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu 

badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci 

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

mają obowiązek sporządzenia recenzji rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej 

doręczenia. Szczegółowe wymagania dotyczące promotorów i recenzentów określa ustawa. Do 

obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje 

od co najmniej 2 recenzentów. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony 

przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej. 

 

Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora może dokonywać komisja 

powołana przez organ prowadzący postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. 

 

Senat albo rada naukowa określa sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w 

szczególności: 

● sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego; 

● zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora 

w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty; 

● tryb złożenia rozprawy doktorskiej; 

● tryb powoływania oraz zakres czynności komisji; 

● sposób wyznaczania recenzentów; 

● sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w 

przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym; 

● sposób weryfikacji spełnienia wymagania dotyczącego dorobku, w przypadku 

publikacji wieloautorskich. 

 

Senat albo rada naukowa może określić własne wymagania lub dodatkowe warunki 

dopuszczenia do obrony. 

 

Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu 

doktoryzującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w 

szczególności: 

● transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, 

● wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony 

mogą wypowiadać się w jej toku 

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

W zakresie kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora wskazać należy, iż opłaty nie 

pobiera się od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole 

doktorskiej. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty 

postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut 

międzynarodowy. W pozostałych przypadkach wnosi się opłatę za postępowanie. W 

uzasadnionych przypadkach rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub 

dyrektor instytutu międzynarodowego może zwolnić z opłaty w całości lub w części. Wysokość 

opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w szczególności koszty 

wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów. 

 

Osoba, której nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom doktorski oraz odpis tego dyplomu. 

Na wniosek tej osoby wydaje się odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, 

hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub łacinie. W razie potrzeby, dyplomy doktorskie oraz 

ich duplikaty i odpisy, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na 

wniosek zainteresowanego przez dyrektora NAWA – w przypadku stopni nadanych przez 

uczelnie, Prezesa PAN – w przypadku stopni nadanych przez instytuty PAN oraz przez 

instytuty międzynarodowe lub ministra nadzorującego instytut badawczy – w przypadku stopni 

nadanych przez instytuty badawcze. Za uwierzytelnienie pobierana jest opłata. 

 

Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości 

Naukowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

VII. Programy i konkursy grantowe 
 

Doktoranci uprawnieni są do ubiegania się o granty naukowe i badawcze. W szczególności 

należy zwrócić uwagę na programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowego 

Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie 

międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Jednym z głównych celów 

NAWA jest wsparcie mobilności akademickiej. 

 

Bekker NAWA - Program im. Mieczysława Bekkera to program, którego celem jest wsparcie 

mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu 

do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych 

ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

 

Program im. Iwanowskiej - Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej 

doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć 

dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 

miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów 

badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

 

POLONISTA – program stypendialny dla studentów i naukowców - Celem programu jest 

upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom 

zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów 

badawczych w Polsce. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich


 

 

 

 

 

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub 

mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, 

nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach 

globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi 

naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia 

ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego 

wystąpieniu. 

 

NAWA PRELUDIUM BIS – celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności 

doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z 

uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki 

PRELUDIUM BIS. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

 

 

Research in Poland to kampania, która ma na celu zaprezentowanie międzynarodowej 

społeczności naukowej osiągnięć polskiej nauki oraz promocja Polski jako kraju atrakcyjnego 

do prowadzenia badań i rozwijania kariery naukowej.  

 

ODWIEDŹ STRONĘ 

 

INFORMACJE O POZOSTAŁYCH PROGRAMACH NAWA. 

 

 

Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze 

konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych. 

 

PRELUDIUM BIS – to konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. 

Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie 

projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez 

nich rozpraw doktorskich. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1
https://nawa.gov.pl/researchinpoland
https://nawa.gov.pl/naukowcy
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3


 

 

 

 

 

OPUS – konkurs ten otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych 

prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach 

programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie 

zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony 

jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

 

INFORMACJE O KONKURSACH NCN 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – to agencja wykonawcza Ministra Edukacji i Nauki. 

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i 

realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju. 

 

INFORMACJE O KONKURSACH NCBR 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa#/ncbr?sort=announcementDate,desc&currentPage=0&limit=10


 

 

VIII. Samorząd doktorantów i organizacje doktoranckie 
 

 

 

Samorząd doktorantów opiniuje wiele aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem 

podmiotów prowadzących kształcenia doktorantów. Są to m.in. kryteria oceny okresowej dla 

poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący tej 

oceny czy też program kształcenia w szkole doktorskiej. 

 

Uzgodnienia z samorządem doktorantów wymaga regulamin szkoły doktorskiej. Jeżeli w ciągu 

3 miesięcy od uchwalenia regulaminu senat albo rada naukowa i samorząd doktorantów nie 

dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały 

senatu albo rady naukowej. Podejmowane są większością co najmniej 2/3 głosów statutowego 

składu tych organów. 

 

Doktoranci wchodzą w skład organów kolegialnych uczelni oraz instytutów. W senacie 

publicznej uczelni akademickiej studenci i doktoranci stanowią nie mniej niż 20% składu tego 

gremium. Liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych 

grup w uczelni z zastrzeżeniem, iż każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej 

jednego przedstawiciela. Tryb wyboru oraz czas trwania członkostwa w senacie jest określony 

w regulaminie samorządu doktorantów. Posiadanie swoich przedstawicieli jest bardzo istotne 

zważywszy na to, iż do zadań senatu należy m.in. ustalanie programów kształcenia w szkołach 

doktorskich. 

 

Doktoranci wchodzą także w skład kolegium elektorów w uczelni publicznej. Podobnie, jak w 

przypadku reprezentacji w senacie – studenci i doktoranci stanowią nie mniej niż 20% składu 

tego organu. Liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych 

grup w uczelni z zastrzeżeniem, iż każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej 

jednego przedstawiciela. Tryb powołania doktorantów do kolegium elektorów oraz czas 

trwania ich członkostwa w kolegium określa regulamin samorządu doktorantów. 

 

Doktoranci mają także bardzo istotną rolę w zakresie powołania osoby do pełnienia funkcji 

kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą sprawy doktorantów. Powołanie takiej 

osoby wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez 

samorząd w terminie wskazanym w statucie uważa się za wyrażenie zgody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

W zakresie działalności organizacji zrzeszających doktorantów istotną kwestią jest posiadanie 

środków finansowych, pozwalających na realizację projektów naukowych, badawczych oraz 

integrujących środowisko akademickie. Zgodnie z ustawą regulującą obszar szkolnictwa 

wyższego i nauki uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych 

organizacji doktorantów i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie 

studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Podmioty te przedstawiają 

uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim. 

 

Samorządy doktorantów i organizacje zrzeszające doktorantów organizują wiele ciekawych 

inicjatywach naukowych i kulturalnych. Warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi 

działań podejmowanych w Twojej jednostce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

IX. Krajowa Reprezentacja Doktorantów 
 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest instytucją przedstawicielską sektora szkolnictwa 

wyższego, która reprezentuje ogół doktorantów w Rzeczypospolitej Polskiej. Tworzą ją 

przedstawiciele samorządów doktorantów. Organizacja ta ma prawo do wyrażania opinii i 

przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania 

projektów aktów normatywnych ich dotyczących. 

 

 

W swojej statutowej działalności KRD posiada prawo w szczególności do: 

1. reprezentowania i promowania środowiska doktorantów, a także jego potrzeb 

edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych, 

2. wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu 

doktorantów, w tym opiniowania projektów aktów normatywnych, 

3. ochrony praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą, 

4. dbania o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów, 

5. wspierania i promowania samorządności doktorantów, 

6. kreowania i promowania w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne 

współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

7. identyfikacji i znoszenia barier w rozwoju naukowym, kulturalnym i sportowym 

doktorantów, 

8. podnoszenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wśród doktorantów przez 

działalność informacyjną, naukową i kulturalną w zakresie szkolnictwa wyższego i 

nauki, edukacji, oświaty, wychowania i kultury fizycznej, 

9. wspierania mobilności doktorantów, 

10. prowadzenia działalności upowszechniającej naukę. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie – www.krd.edu.pl 

 

Detailed information can be found at - www.krd.edu.pl 

 

http://www.krd.edu.pl/
http://www.krd.edu.pl/


 

 

 

 

X. Rzecznik Praw Doktoranta 
 

Przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów działa Rzecznik Praw Doktoranta. Zgodnie z 

informacjami wskazanymi przez tę organizację jest to organ, który stoi na straży praw 

doktoranta, bada sygnały o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów oraz podejmuje 

interwencje w razie stwierdzenia zaistnienia takich naruszeń. 

 

Wśród działań Rzecznika wskazuje się m.in. podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających 

w sprawach indywidualnych, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta, 

opracowywanie i wydawanie sprawozdań i zaleceń w zakresie problemów z przestrzeganiem 

praw doktorantów, organizowanie kampanii informacyjnych. Należy wskazać, iż pomoc 

prawna ze strony Rzecznika Praw Doktoranta jest nieodpłatna. 

 

Rzecznik Praw Doktoranta organizuje regularne dyżury online. 

 

Obecnie funkcję Rzecznika Praw Doktoranta sprawuje mgr Wojciech Kiełbasiński. 

 

Kontakt – rzecznik@krd.edu.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rzecznik@krd.edu.pl


 
 

 

XI. Branżowe i lokalne porozumienia doktorantów 
 

W Polsce funkcjonują lokalne i branżowe porozumienia doktorantów. 

 

Wśród branżowych porozumień wskazać należy na: 

 

● Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich – DFUP, 

● Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego 

–  OPD AWF, 

● Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych – PDNHiS, 

● Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych – PDUR, 

● Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych – PDUT, 

● Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk – RSD PAN, 

● Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych – DFUM. 

 

Lokalne porozumienia doktorantów to: 

 

● Lubelskie Porozumienie Doktorantów, 

● Łódzkie Porozumienie Doktorantów, 

● Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich – PDUK. 

● Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich – PDUW, 

● Poznańskie Porozumienie Doktorantów – PPD, 

● Śląskie Porozumienie Doktorantów- ŚPD, 

● Trójmiejskie Porozumienie Doktorantów- TPD, 

● Warszawskie Porozumienie Doktorantów – WPD; 

● Kujawsko-Pomorskie Porozumienie Doktorantów - K-PPD.  

 

Więcej informacji – https://krd.edu.pl/o-nas/porozumienia/ 

 

 

 

 
 
 

https://krd.edu.pl/o-nas/porozumienia/


 

 

XII. Eurodoc 
 

Eurodoc - European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers - jest federacją 

krajowych stowarzyszeń wczesnych karier naukowych (ECRs) z krajów europejskich. Eurodoc 

powstał w 2002 roku, a następnie w 2005 roku został powołany do życia jako międzynarodowa 

organizacja wolontariacka typu non-profit z siedzibą w Brukseli. Przedstawiciele Eurodoc 

angażują się we współpracę ze wszystkimi głównymi interesariuszami badań i innowacji w 

Europie. Eurodoc przede wszystkim skupia się i działa na rzecz doktorantów i młodszych 

naukowców. 

 

Obecnie Prezydentem Eurodoc jest polska doktorantka mgr inż. Agnieszka Żyra z Politechniki 

Krakowskiej.  

 

XIII. Rada Młodych Naukowców 
 

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministra Edukacji i Nauki, promującym 

rozwiązania wspierające rozwój kariery młodych badaczy w Polsce. 

 

Wśród zadań tego organu wymienia się m.in.: 

 

● identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, 

● przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery 

młodych naukowców, 

● przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki, 

● wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk 

gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce, 

● wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania 

przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych. 

Więcej informacji – http://rmn.org.pl/ 

 

 

 

 

http://rmn.org.pl/


 

 

XIV. Organizacje pozarządowe wspierające doktorantów 
 

W Polsce wiele konkursów i projektów organizowanych jest przez organizację pozarządowe. 

Wspierają one młodych naukowców w rozwoju, oferując wsparcie merytoryczne oraz 

finansowe. 

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem 

jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce. Prowadzi ona także centrum doradztwa 

edukacyjnego EducationUSA, gdzie bezpłatnie można zasięgnąć informacji i porady o 

możliwościach wyjazdu do USA dla uczniów i studentów. 

 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów 

Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów 

wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie. 

 

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom i 

naukowczyniom drzwi do międzynarodowej kariery. Zapraszani są do niego studenci i 

doktoranci wyróżniający się na polu naukowym, pełnych pasji i ambicji, stawiających nie tylko 

na sukces w środowisku akademickim, ale też nieustanny rozwój. 

 

XV. Doktorat z wolnej stopy 
 

Zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce możliwe jest przygotowanie 

rozprawy doktorskiej również w trybie eksternistycznym. 

 

Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, wnosi opłatę za 

przeprowadzenie postępowania w tej sprawie. Wysokość opłaty nie może jednak przekraczać 

kosztów postępowania, uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub 

promotora pomocniczego i recenzentów. Jak wskazano powyżej w przypadku nauczyciela 

akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniająca go 

uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy. Ponadto w 

uzasadnionych przypadkach rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub 

dyrektor instytutu międzynarodowego może zwolnić z opłaty w całości lub w części. 

 
 
 
 
 
 



 

 

XVI. Doktorat wdrożeniowy 
 

Alternatywną ścieżką, która umożliwia uzyskanie stopnia naukowego doktora, jest doktorat 

wdrożeniowy. 

 

Od roku akademickiego 2017/2018 Ministerstwo Edukacji i Nauki ustanowiło program pn. 

„Doktorat wdrożeniowy”. 

 

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach 

szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi 

ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. 

 

Na program składają się dwa moduły: 

 

Doktorat wdrożeniowy I – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie 

rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym 

niż określony poniżej, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności 

podmiotów zatrudniających doktorantów; 

 

Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja – w ramach którego jest wspierane 

przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową 

w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub 

społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć 

zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów. 

 

Wśród korzyści dla doktoranta z udziału w programie wymienia się: 

 

● podwójne wynagrodzenie – stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz pensję za 

pracę w danym przedsiębiorstwie, 

● wyższe zarobki w przyszłości, 

● większe wsparcie merytoryczne. 

 

Jest to również bardzo korzystne dla podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego 

oraz jednostek prowadzących kształcenie. 

 

Więcej informacji można znaleźć pod linkami: 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-doktorat-wdrozeniowy 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-doktorat-wdrozeniowy


 

 

XVII. Podsumowanie 
 

W Kompendium Wiedzy Doktoranta Zagranicznego wyjaśnione zostały najważniejsze kwestie 

odnoszące się kształcenia doktorantów zagranicznych w Polsce. 

 

Zachęcamy również Państwa do skorzystania z informacji zawartych w zakładkach na portalu 

www.edoktorant.pl: 

● Aktualności, gdzie znajdziecie Państwo informacje dotyczące spraw 

doktorantów związanych zarówno z rozwojem naukowym, jak i osobistym. 

● Granty, gdzie publikowane są aktualne konkursy grantowe, skierowane dla osób 

rozpoczynających swoją karierę naukową, a także tych, którzy mają już większe 

doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych. 

● Konferencje, gdzie przedstawiona została w przejrzysty sposób (uszeregowana 

dziedzinami naukowymi) lista konferencji organizowanych na terenie Polski. 

● Oferty stażowe, gdzie zawarta została lista obecnych rekrutacji stażowych 

usystematyzowanych według dziedzin naukowych. 

● Przyszły doktorant z informacjami dla studentów ostatnich lat studiów, którzy planują 

rozpoczęcie kariery naukowej w szkołach doktorskich. 

● Ogłoszenia, gdzie zostały opublikowane treści ogłoszeń ważnych z punktu widzenia 

doktorantów i studentów ostatnich lat studiów. 

● FAQ, gdzie zostały opublikowane najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edoktorant.pl/aktualnosci/
http://zdn-produkcja.pl/edoktorant/granty/
http://zdn-produkcja.pl/edoktorant/konferencje/
http://zdn-produkcja.pl/edoktorant/oferty-stazowe/
http://zdn-produkcja.pl/edoktorant/przyszly-doktorant/
http://zdn-produkcja.pl/edoktorant/ogloszenia/
http://zdn-produkcja.pl/edoktorant/faq/


 

 

 

 

 

 

 

Kompendium wiedzy doktoranta zagranicznego zostało opracowane na podstawie: 

 

● Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

● Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, 

● Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów – poradnik Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, 

● Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu 

programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków, 

● Komunikatu Rektora Politechniki Łódzkiej w sprawie trybu wypłacania stypendium 

doktoranckiego oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia 

zdrowotnego doktorantów kształcących się w Interdyscyplinarnej Szkole 

Doktorskiej Politechniki Łódzkiej z dnia 17 sierpnia 2021 r., 

● Przewodnika po Systemie Szkolnictwa Wyższego i Nauki,  

● Informacji pochodzących ze strony www.krd.edu.pl,  

● Informacji pochodzących ze strony www.nauka.gov.pl, 

● Informacji pochodzących ze strony www.rmn.org.pl, 

● Informacji pochodzących ze strony www.ncn.gov.pl, 

● Informacji pochodzących ze strony www.nawa.gov.pl/en, 

● Informacji pochodzących ze strony www.gov.pl/ncbr, 

● Informacji pochodzących ze strony www.eurodoc.net, 

● Informacji pochodzących ze strony www.pacjent.gov.pl/jak-ubezpieczyc-studenta-

i-doktoranta. 

 

 

 

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/przewodnik-po-reformie-wydanie-i-poprawione-marzec-2019.pdf
http://www.krd.edu.pl/
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.rmn.org.pl/
http://www.ncn.gov.pl/
http://www.pacjent.gov.pl/jak-ubezpieczyc-studenta-i-doktoranta
http://www.pacjent.gov.pl/jak-ubezpieczyc-studenta-i-doktoranta
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