terminarz dotyczący studiów doktoranckich wynikający ze zmiany przepisów
rozpoczęcie studiów doktoranckich na dotychczasowych zasadach
otwarcie przewodu doktorskiego na dotychczasowych zasadach

przed
30.09.2019
przed
30.04.2019

zakończenie wszystkich przewodów doktorskich otwartych na
dotychczasowych zasadach
niezakończone przewody zostaną z mocy ustawy zamknięte
osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie na dotychczasowych
zasadach i nie zakończą przewodu doktorskiego do 31.12.2022 mogą
ubiegać się o nadanie stopnia doktora na nowych zasadach w trybie
eksternistycznym

przed
31.12.2022

(USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z
późniejszymi zmianami art. 179)

zakończenie studiów doktoranckich na dotychczasowych zasadach
nie otwiera się przewodów doktorskich,
ale proceduje się przewody już otwarte
rozpoczęcie kształcenia w szkole doktorskiej (na nowych zasadach)

przed
31.12.2023
1.05.2019 30.09.2019
po
1.10.2019

Trzy grupy doktorantów:
1- obecni doktoranci, przewód doktorski otwarty do 30.04.2019
– procedura nadania stopnia dra na dotychczasowych zasadach (egzaminy, 2
recenzje)
– zamknięcie procedury musi nastąpić przed 31.12.2022
2- obecni doktoranci, ale bez przewodu doktorskiego otwartego do 30.04.2019
– studia doktoranckie na dotychczasowych zasadach
– postępowanie w sprawie nadania stopnia dra na nowych zasadach
– wniosek o wyznaczenie promotora(ów) należy złożyć wkrótce po 1.10.2019
3- doktoranci Szkoły Doktorskiej – nowe zasady

Najważniejsze zmiany w procedurze doktorskiej
 Okres kształcenia w Szkole Doktorskiej - 4 lata.
 Stypendium wypłacane jest przez 4 lata, jest ono objęte składkami ZUS.
 Przedłużenie terminu złożenia rozprawy możliwe o max. 2 lata
 Kształcenie można zawiesić na okres urlopu macierzyńskiego/ tacierzyńskiego – w tym czasie
stypendium (wysokość różna) jest wypłacane
 Ocena śródokresowa (po 4 semestrze kształcenia) przez 3 osobową komisję
jeden członek komisji –samodzielny pracownik naukowy w dyscyplinie projektu doktorskiego
pracujący poza IBB
 Wyznaczenie promotora(ów) po 3 miesiącach kształcenia (zasady określi RN IBB)
Promotorem nie może zostać osoba, której podopieczni:
o 4 osoby - uzyskały negatywną ocenę śródokresową
o 2 osoby - otrzymały negatywną recenzję rozprawy
doktorskiej
o promotor może wnioskowania o skreślenie doktoranta
o doktorant może wnioskować o zmianę promotora
 Złożenie indywidualnego planu badawczego zawierającego Harmonogram przygotowania
rozprawy doktorskiej.

 Ustawa znosi obowiązek egzaminów doktorskich – formy oceny efektów kształcenia określi
regulamin Szkoły Doktorskiej
 Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
Pozytywna opinia o rozprawie wszystkich promotorów jest niezbędna do dalszego
procedowania.
 Wniosek doktoranta o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia dra.
Warunki, które musi spełnić Kandydat:
o mgr
lub absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych
studiów magisterskich i posiada wybitne osiągnięcia naukowe
o współautor co najmniej 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub
w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej z wykazu MNiSW
o inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący
 Wybór trzech recenzentów (spoza pracowników IBB PAN),
o wymagane są 2 pozytywne recenzje aby dopuścić do obrony.
 IBB udostępnia w BIP na swojej stronie rozprawę doktorską wraz z jej streszczeniem
 Niedopuszczenie do obrony lub negatywne głosowanie w sprawie nadania stopnia wyklucza
ponowne złożenie tej samej rozprawy.

 Stopień dra można także uzyskać w trybie eksternistycznym (opłaty za przeprowadzenie
procedury, z których dyrekcja instytucji może Kandydata zwolnić)
 Szczegóły procedury doktorskiej (np. sposób wyboru promotora, forma oceny śródokresowej
itp.) pozostawiono do decyzji RN IBB PAN, należy je zawrzeć w regulaminie.

