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Poz. 299 

UCHWAŁA NR 585 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania 

 w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego  
na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca  
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 85 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Senat Uniwersytetu Warszawskiego 
postanawia, co następuje:  

§ 1 

W uchwale nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 
2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor 
UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora 
habilitowanego wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie 
przepisów Ustawy, z tym że: 
1) w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których 

mowa w:  
a) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy, zalicza się także artykuły naukowe 

opublikowane:  

− w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji 
międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, 
przed dniem ogłoszenia tego wykazu,  

− przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były 
ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na 
podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy 
uchylanej w art. 169 pkt 4 Ustawy i ogłoszonego komunikatem Ministra 
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Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte 
w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich 
opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów, 

b) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy, zalicza się 
także monografie naukowe wydane przez:  

− wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, przed dniem 
ogłoszenia tego wykazu,  

− jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte 
w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy; 

2) w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do 
osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, zalicza się także 
artykuły naukowe opublikowane:  
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, przed dniem 
ogłoszenia tego wykazu,  

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte 
w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 
pkt 4 Ustawy i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, 
przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co 
najmniej 10 punktów.”; 

2) w § 5 ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

„3. Przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. zostają 
zamknięte z tym dniem uchwałą właściwej rady naukowej dyscypliny lub Rady 
Naukowej Dziedzin, zwanych dalej „Radami Naukowymi”. 

4. Postępowania habilitacyjne, o których mowa w ust. 1, niezakończone do dnia 
31 grudnia 2022 r. zostają umorzone z tym dniem uchwałą właściwej Rady Naukowej. 

5. Uchwały, o których mowa w ust. 3 i 4 właściwe Rady Naukowe podejmują do 
dnia 31 stycznia 2023 r.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Rektor UW: M. Pałys 
 


