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PROTOKÓŁ 

 

posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia 

w dniach 17.05.2021–21.05.2021 r.  

w trybie uproszczonym  

 

Posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia (dalej: RNDF) w trybie 

uproszczonym odbyło się zgodnie z zarządzeniem nr 94 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji posiedzeń organów i 

podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych gremiów z 

wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej (Monitor UW poz. 200). 

 

Przewodnicząca RNDF, prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman, w dniu 

12 maja 2021 r. (o godzinie 18:45) rozesłała drogą mailową – z prośbą o potwierdzenie 

odbioru – do wszystkich członków Rady zaproszenie wraz z porządkiem obrad oraz linkiem 

do materiałów. W e-mailu tym był też link do grupy dyskusyjnej, w ramach której w 

poniedziałek 17 maja rozpoczęta została przewidziana zarządzeniem nr 94 dyskusja. 

Członkowie Rady otrzymali informację, że uwagi do protokołów mogą zgłaszać do wtorku 

18 maja 2021 r. do ok. godz. 19 na grupie dyskusyjnej (w odpowiednim wątku) bądź e-

mailem oraz że mogą uczestniczyć w predyskusji lub kontynuować toczone już dyskusje 

dotyczące poszczególnych punktów obrad.  

 

Porządek obrad posiedzenia Rady w trybie uproszczonym w dniach 17.05.2021–

21.05.2021 r.: 

1. Informacje Przewodniczącej RNDF.  

2. Powołanie zespołu roboczego do przedstawienia RNDF propozycji w sprawie 

wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny filozofia w 

poszerzonym i w nieposzerzonym zakresie. 

3. Dyskusja w sprawie zmian uchwały nr 10 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 

szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich otwartych 

do 30 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filozofii. 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 9 marca 2021 r. 
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5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 30 marca 2021 r. 

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

 

W poniedziałek 17 maja 2021 r. (o godzinie 18:57) przewodnicząca rozesłała drogą 

mailową – z prośbą o potwierdzenie odbioru – do wszystkich członków Rady list, w którym 

otworzyła posiedzenie RNDF w trybie uproszczonym, zarządzając dyskusję spraw 

przedstawionych w porządku obrad na grupie dyskusyjnej, wraz z linkiem. Ogłosiła, że 

dyskusja zostanie zamknięta we wtorek 18 maja o godzinie 19:00. Zapowiedziała, że 

najpóźniej w czwartek rano rozpoczną się głosowania przy użyciu systemu ankieter, które 

zakończą się w piątek 21 maja ok. godziny 14.00.  

 

1. Informacje Przewodniczącej RNDF 

Przewodnicząca udostępniła członkom Rady decyzję Rady Doskonałości Naukowej 

z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie odwołania mgr Judyty Cohner-Lewinowskiej od uchwały 

nr 1/ODMOWA/2019 Rady Naukowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego z 

dnia 19 marca 2019 r. odmawiającej przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w 

dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.  

Druga sprawa dotyczyła dodanego do porządku obrad punktu 2 w sprawie powołania 

zespołu roboczego. Przewodnicząca poinformowała, że sprawa dotyczy tego, że Rada musi 

pilnie (z uwagi na zbliżające się wnioski o wszczęcie nowych postępowań doktorskich) 

opracować wytyczne egzaminu z filozofii. Zespół miałby sprawę rozeznać i przedstawić 

Radzie propozycje na Radzie czerwcowej.  

 Przewodnicząca poinformowała członków Rady, że w dniu 12 maja 2021 r. ukazało 

się zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, które umożliwia 

przeprowadzanie posiedzeń stacjonarnych. W związku z tym poprosiła członków Rady o 

wyrażenie opinii w kwestii tego, czy dalsze posiedzenia Rady miałyby się odbywać się w 

trybie stacjonarnym czy w trybie zdalnym za pośrednictwem komunikatora ZOOM. 

 Czwarta informacja dotyczyła spotkania Prorektora Lalaka z przewodniczącymi rad 

dyscyplin w piątek 14 maja 2021 r. Przewodnicząca poinformowała, że omawiany był 

problem tego, w jaki sposób konstytuowane powinny być komisje doktorskie w przewodach 
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prowadzonych w „starym trybie”, w których dotąd nie zostały powołane ww. komisje. 

Przewodnicząca przekazała słowa Prorektora. Po pierwsze, Prorektor powiedział, że 

władze rektorskie nie mogą narzucić rozwiązań. Po drugie, zaznaczył, że spośród dwóch 

opcji tworzenia komisji doktorskich: 

  (opcja A) członkami komisji doktorskich są wyłącznie członkowie rad naukowych 

dyscyplin, 

  (opcja B) członkami komisji doktorskich są samodzielni pracownicy, którzy zadeklarowali 

dyscyplinę filozofia 

opcja A jest bezpieczniejsza. Prorektor podkreślał, że rozumie kłopoty i pragmatykę 

działania. Zaznaczył też, że w razie potrzeby prawnicy są w stanie bronić dotychczasowego 

rozstrzygnięcia (opcja B). Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że opcja B została 

zakwestionowana przez Radę Doskonałości Naukowej. Prorektor wspomniał też, że sprawą 

może się jeszcze zająć Senat UW. 

 Głos w sprawie czwartej zabrał prof. dr hab. Piotr Balcerowicz, który wyraził 

opinię, że wprawdzie opcja A może być bezpieczniejsza z punktu widzenia prawników, 

niemniej jednak przy mocno ograniczonej liczebności członków Rady może być trudno 

realizowalna w sytuacjach, gdy w toku będzie kilka przewodów. Takiego problemu nie ma 

z opcją B. Jeżeli zatem „w razie potrzeby prawnicy są w stanie bronić dotychczasowego 

rozstrzygnięcia (opcja B)”, to opowiadałby się za opcją B, tym bardziej, że i tak cały proces 

będzie weryfikowany przez Radę. Ponadto opcja B umożliwia powołanie w skład danej 

komisji doktorskiej osób bardziej kompetentnych w danym wypadku niż sami członkowie 

Rady. 

Przewodnicząca poinformowała, że do tej dyskusji trzeba będzie wrócić, bo sprawa 

jest bardzo poważna. Przewodnicząca zgodziła się również ze wszystkimi argumentami, 

które przytoczył prof. Balcerowicz. Dodała do nich jeszcze dwa. Wybór opcji A byłby 

tymczasowy (obowiązywałby tylko w „starych” przewodach do końca 2022 r.). W nowych 

postępowaniach można już bezpiecznie wrócić do dotychczasowej opcji B. Choćby z tego 

względu można domniemywać, że bezpieczeństwo opcji B jest skutkiem błędu 

legislacyjnego (ustawodawca powinien był w przepisach przejściowych zawrzeć wyraźny 

zapis odnoszący się do tej kwestii). Przewodnicząca poinformowała, że przewodniczący 

rad zwracali się do Rektora z prośbą o rozstrzygnięcie tej kwestii również w obliczu 

rozmiaru problemu. Zgodnie z tym, co przekazała p. Edyta Bieńkowska, na Wydziale 
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Filozofii otwartych jest 121 „starych” przewodów, w których nie zostały powołane komisje 

doktorskie. Wiele z tych przewodów prawdopodobnie nie jest aktywnych. Niektóre zostały 

otwarte w latach 90. Nawet jeżeli do końca przyszłego roku Rada miałaby powołać komisje 

z opcji A dla 25% tych przewodów, to każdy z członków Rady musiałby zasiadać średnio w 

ośmiu  komisjach (jeżeli uzupełniony zostanie skład Rady – w sześciu). 

Przewodnicząca podkreśliła jednak, że sprawa dotyczy bezpieczeństwa 

nadawanych przez Radę stopni doktora. Co więcej, nie jest to sprawa ani dyscypliny 

filozofia, ani nawet UW. Przewodnicząca zwróciła uwagę, że nawet jeżeli bardzo mało 

prawdopodobne jest, by ktoś chciał (miał interes w tym, by) zakwestionować nadany w tym 

okresie stopień doktora, to nie można tego wykluczyć. Może to prowadzić do bardzo 

poważnych komplikacji życiowych dla osób, którym w dobrej wierze stopień doktora 

zostanie przez Radę nadany, a które otrzymują stopień doktora, nie mając nawet 

świadomości, że istnieje jakiś problem, który może kiedyś skończyć się dla nich np. w sądzie 

(co być może nie jest najgorszym scenariuszem, który można sobie wyobrazić). 

Przewodnicząca podkreśliła, że sytuacja ta stanowi klucz do podważenia bardzo wielu 

stopni doktora w wielu dyscyplinach na wielu uczelniach. Zasugerowała, że być może 

jakimś rozwiązaniem jest przedstawienie sytuacji doktorantom, których to dotyczy, i 

oddanie im indywidualnego wyboru opcji A i B. 

Dr hab. Tomasz Bigaj, prof. ucz. poinformował, ze odnosi wrażenie, że 

dyskutowany problem jest nieco wyolbrzymiony. Perspektywa zakwestionowania 

doktoratów na postawie domniemanych nieprawidłowości przy powoływaniu komisji 

doktorskich wydaje mu się niezwykle mało prawdopodobna. Przyznał jednak, że może się 

mylić – być może nie ma pełnego obrazu sytuacji. W związku z tym zwrócił się z prośbą do 

przewodniczącej o przedstawienie członkom Rady podstaw prawnych dla interpretacji A 

(odpowiednie fragmenty Ustawy o stopniach i tytule naukowym, uchwały Senatu UW, 

uchwały RDN).  

 W odpowiedzi na prośbę prof. Bigaja, przewodnicząca przypomniała że sprawa 

będzie jeszcze dyskutowana. Przekazała członkom Rady plik pdf zawierający 

korespondencję w tej sprawie, w której została ona dokładnie wyjaśniona. 

 Prof. Bigaj podziękował przewodniczącej za szybką odpowiedź i dodał parę 

komentarzy. Po pierwsze, zastanawia go fakt, że cytowane w mailu rozporządzenie Ministra 

z dnia 19 stycznia 2018, które, jak rozumie, jest główną podstawą całego zamieszania, ma 
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status „nieobowiązującego” z powodu jego uchylenia. Po drugie, zgodził się, że sprawa ma 

wymiar ponadwydziałowy czy ponaduczelniany. Dla ilustracji prof. Bigaj załączył 

stosowne zarządzenie Rektora UJ, w którym jednoznacznie stwierdzone jest, że członkiem 

komisji doktorskich w „starych” przewodach może być każdy pracownik wydziału 

posiadający habilitację (punkt 10 ust. 1). Prof. Bigaj zwrócił uwagę, że władze UJ nie 

podjęłyby takiej uchwały, gdyby istniało realne niebezpieczeństwo zakwestionowania 

doktoratów procedowanych w taki sposób. 

 Przewodnicząca przypomniała, że UW też podjęło taką Uchwałę (nr 481 par. 7 ust 

6) – tyle, że została ona zakwestionowana przez RDN. Zwróciła uwagę, że Rozporządzenie 

z 2018 r nie obowiązuje w tzw. „nowych” postępowaniach, ale obowiązuje w „starych”, co 

regulują przepisy przejściowe. 

Prof. Bigaj napisał, że rozumie, że zakwestionowanie przez RDN uchwały 481 

miało miejsce w lipcu ubiegłego roku. Z tego, co się orientuje, ówczesne władze UW 

rozważały wejście w spór prawny z RDN. Niestety nie wie, jak zakończyła się ta sprawa, 

ale z informacji, jakimi dysponuje, wynika, że na wydziałach UW doktoraty nadal 

procedowane są w oparciu o uchwałę 481. Prof. Bigaj uznał, że powinno się pozostawić tę 

sprawę prawnikom UW a skoncentrować się na kwestiach istotnych z punktu widzenia 

dyscypliny filozofii, czyli na wyborze najbardziej kompetentnych członków komisji 

doktorskiej dla danego przewodu. 

Prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska przyznała, że bardzo chętnie 

poparłaby stanowisko prof. Bigaja i prof. Balcerowicza, ale jeśli powołanie komisji jest 

regulowane wymienionym wcześniej rozporządzeniem i jeśli radą jednostki organizacyjnej 

przeprowadzającej przewód doktorski jest RNDF, to to rozporządzenie mówi wyraźnie, że 

RNDF może powołać do komisji „członków tej rady”. Można uważać, że to jest pomyłka, 

ale tak jest wprost w tym rozporządzeniu powiedziane.  

Prof. Bigaj zaproponował, aby trzymać się przepisów aktualnie obowiązujących na 

uniwersytecie (uchwała nr 481), a kwestię zgodności z aktami wyższego rzędu 

(obowiązującymi przejściowo) i ich interpretację pozostawić prawnikom. Jeśli władze 

(Rektor, Senat) dokonają korekty obecnych zasad, Rada będzie musiała się oczywiście 

podporządkować. Natomiast zdecydowanie opowiada się przeciwko przegłosowaniu zasady 

ograniczania liczby członków komisji doktorskich do członków rady naukowej dyscypliny 

w sytuacji, w której takie rozwiązanie nie zostanie przyjęte powszechnie na UW, a sprawę 
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zostawi się do indywidualnych decyzji poszczególnych rad (nawet jeśli będzie sugestia 

wybrania „bardziej bezpiecznej opcji”). Jak zauważył prof. Bigaj, bezpieczeństwo i 

słuszność nie zawsze idą w parze. 

 

2. Powołanie zespołu roboczego do przedstawienia RNDF propozycji w sprawie 

wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny filozofia w 

poszerzonym i w nieposzerzonym zakresie. 

Przewodnicząca poinformowała, że do tej pory większość procedowań w sprawach 

doktorskich przebiegała w „starym” trybie. Rada musi jednak pilnie przygotować się do 

postępowań w „nowym” trybie (regulowanych przez nową ustawę i uszczegółowionych 

przez uchwałę nr 481 Senatu). Dwa postępowania w nowym trybie będą procedowane w 

najbliższym czasie. Następnie przypomniała, że jednym z zadań, które nakłada na Radę 

uchwała nr 481, a którego Rada jeszcze nie wykonała, jest opracowanie „wytycznych w 

przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów” z dyscypliny filozofia. (Egzamin z 

dyscypliny jest jedną z pierwszych czynności wykonywanych po otrzymaniu wniosku od 

kandydata.) Jeżeli Rada chciałaby utrzymać dotychczasową praktykę, to można bez 

specjalnego przygotowania przyjąć uchwałę w przedmiocie liczby (1) i formy (ustny) 

takiego egzaminu. Natomiast, zdaniem przewodniczącej, Rada musi dokonać pewnego 

namysłu nad zakresem takiego egzaminu.  

Przewodnicząca zwróciła uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, dotychczasowy brak 

uregulowania tego zakresu był często źródłem potwornego stresu i bezradności doktorantów. 

Swoich doktorantów uprzedzała, że teoretycznie ze wszystkiego mogą zostać zapytani, choć 

w praktyce tak oczywiście nie było. Przewodnicząca poinformowała, że zdarzało się jej 

uczestniczyć w egzaminach, na których zadawane pytania dotyczyły tematyki pracy lub 

pokrewnej, ale też i w takich, na których pytania brały się z dość odległych regionów 

dyscypliny. Rada może się decydować na jedno lub drugie, ale ważne jest, by doktorant w 

ogóle wiedział, w jaki sposób się do takiego egzaminu przygotować. Po drugie, w związku 

z tym, że egzamin ma sprawdzić, czy uzyskane zostały efekty kształcenia z poziomu 

doktoranckiego 8PRK, wytyczne trzeba przemyśleć pod tym kątem. Po trzecie, Rada musi 

opracować dwa odrębne zestawy wytycznych. Jeden dla normalnego trybu prowadzenia 

przewodu, a drugi dla trybu eksternistycznego. 
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Przewodnicząca poinformowała, że chciałaby, aby członkowie Rady sprawę 

przedyskutowali (i podjęli w tej sprawie uchwałę) na Radzie czerwcowej. W tym celu 

przewodnicząca zaproponowała, aby członkowie Rady powołali teraz zespół roboczy, który 

w międzyczasie by sprawę rozeznał oraz przedstawił wstępne propozycje. Zaproponowała, 

by zespół składał się zarówno z pracowników samodzielnych, jak i pracowników 

niesamodzielnych (najlepiej w zrównoważonej proporcji). Następnie Przewodnicząca 

zwróciła się z prośbą, aby członkowie Rady wyrażali chęć wzięcia udziału w pracy tego 

zespołu lub zgłaszali osoby, które byłyby zainteresowane wzięciem w nim udziału. Wynik 

prac zespołu (w postaci obu zestawów wytycznych) musiałby być udostępniony członkom 

Rady 15 czerwca. Przewodnicząca przesłała członkom Rady stosowne fragmenty uchwały 

nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.  

Chęć uczestnictwa w pracach zespołu zgłosił prof. Tomasz Bigaj. 

Przewodnicząca podziękowała prof. Bigajowi, a wobec braku dalszych zgłoszeń 

zaproponowała, aby zespołu weszli również prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, dr hab. Tomasz 

Tiuryn, dr Mateusz Łełyk, dr Michał Dobrzański i dr Natalia Karczewska. Przewodnicząca 

poinformowała, że wszyscy (za wyjątkiem prof. Kozyry, z którą nie udało się jej 

skontaktować) wyrazili zgodę na wejście w skład tego zespołu. Przewodnicząca podkreśliła, 

że ważne jest tu przede wszystkim reprezentowanie różnych poddyscyplin. 

Następnie przewodnicząca zwróciła się do członków zespołu z prośbą, aby – m.in. 

z uwagi na to, że zespół jest powoływany na posiedzeniu uproszczonym, w którym niewiele 

osób, zalogowało się do grupy dyskusyjnej – przesłał informację na temat planowanego 

terminu spotkania wszystkim członkom Rady. W ten sposób osoby zainteresowane 

wzięciem udziału w dyskusji wstępnej będą mogły wziąć udział w pracach zespołu. 

Przewodnicząca zapewniła, że propozycja zespołu będzie dyskutowana na posiedzeniu Rady 

i ostatecznie to Rada zadecyduje o przyjęciu wytycznych. 

Mgr Maciej Bednarski, reprezentant doktorantów, również wyraził gotowość 

przystąpienia do zespołu. Przewodnicząca podziękowała za zgłoszenie i przyjęła 

kandydaturę mgr. Bednarskiego.  

Członkowie Rady głosowali nad następującym składem zespołu: 

dr hab. Tomasz Bigaj, prof. ucz.; 

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra; 

dr hab. Tomasz Tiuryn; 
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dr Mateusz Łełyk; 

dr Michał Dobrzański; 

dr Natalia Karczewska; 

mgr Maciej Bednarski. 

 

3. Dyskusja w sprawie zmian uchwały nr 10 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich otwartych do 30 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filozofii. 

Przewodnicząca zachęciła do podnoszenia kwestii związanych z proponowanymi 

zmianami. Przypomniała również, że nadal nierozstrzygnięta jest m.in. w kwestii tego, czy 

członkami komisji doktorskich muszą być członkowie Rady. Przewodnicząca podkreśliła, 

że dyskusja innych kwestii pomoże Radzie w przygotowaniu kolejnej wersji uchwały na 

posiedzenie czerwcowe. 

Głos zabrał dr hab. Michał Herer, który zaproponował poddanie pod dyskusję 

punktu, który jest ważny, a zarazem może budzić pewne wątpliwości. W propozycji 

promotor przedstawia „listę co najmniej 4 kandydatów na recenzentów, niebędących 

nauczycielami akademickimi Wydziału Filozofii UW” (par. 7; 1.2.). Ten warunek, zdaniem 

prof. Herera, może być często trudny do spełnienia ze względu na specjalistyczny charakter 

wielu rozpraw. Z drugiej strony, jeśli Rada zdecydowałaby się na rozwiązanie „co najmniej 

2 kandydatów”, to w przypadku, gdyby promotor rzeczywiście przedstawił tylko dwie 

kandydatury, rola Zespołu byłaby ograniczona do zatwierdzania/odrzucania, zniknąłby 

natomiast element wyboru. Przy 4 kandydatach pojawia się też kwestia preferencji, bo 

rzadko będzie się zdarzać, że wszystkie 4 osoby ze względu na swoje specjalizacje będą 

„pasować” równie dobrze. Promotor może to jednak Zespołowi sygnalizować w „krótkim 

uzasadnieniu”, które również będzie wymagane.  

Przewodnicząca poinformowała, ze zanim odniesie się do słusznej wątpliwości 

prof. Herera, chciałaby zarysować motywacje, które stały za przedstawioną propozycją, by 

promotor wskazywał co najmniej czterech kandydatów na recenzentów (niżej: model „4+”). 

Przewodnicząca zwróciła uwagę na zapis uchwały nr 481 Senatu (§8 ust. 7 

„Promotor podlega wyłączeniu od głosowania w sprawach dotyczących wyznaczenia 

recenzentów rozprawy doktorskiej”). Zaznaczyła, że ten zapis formalnie dotyczy tylko 
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postępowań nowych, nie starych, a także że dotyczy tylko formalnego wykluczenia z 

głosowania. Przewodnicząca stwierdziła, że zapis ten można odczytać jako pewien standard 

Uniwersytetu, który można wyrazić w postaci pewnej normy (N): promotor nie powinien 

jednoznacznie wskazywać kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej, albo inaczej 

– recenzenci nie powinni być wyznaczani na podstawie woli promotora.  

Przewodnicząca wyraziła opinię, że ten standard nie tylko nie był przestrzegany, ale 

przestrzegany był standard dokładnie odwrotny. W większości wypadków, które są jej 

znane, to promotor jednoznacznie wskazywał dwóch kandydatów na recenzentów rozprawy 

doktorskiej. Sam sprawdzał, czy mogliby się podjąć recenzowania. Potem wskazanie było 

przekazane przewodniczącemu komisji, który de facto przekazywał wolę promotora, a Rada 

ją zatwierdzała.  

Zdaniem przewodniczącej w tej praktyce było coś dobrego. To promotor ma 

najlepsze przygotowanie merytoryczne do wskazania recenzentów, a w każdym razie 

najlepiej zna pracę. Z drugiej strony recenzja rozprawy doktorskiej jest recenzją zarówno 

pracy doktoranta, jak i pracy promotora. Z tego względu jednoznaczne wskazanie 

kandydatów na recenzentów przez promotora przypomina raczej wskazanie osób do 

rekomendacji (nie do recenzji) rozprawy.  

Recenzenci, zdaniem przewodniczącej, powinni być powoływani w każdym razie 

niezależnie od woli czy wpływu promotora. To nie znaczy, że powinni być powoływani 

wbrew woli promotora, czy też niezgodnie z nią. Kluczowe jest, by rozróżnić dwie sprawy: 

a) merytoryczny wgląd promotora w tematykę, b) wpływ (jawny czy ukryty) promotora na 

wybór recenzentów. 

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że można sobie wyobrazić parę modeli 

powoływania recenzentów – rozważa trzy podstawowe („2”, „0” i „4+” – nazwa bierze się 

od liczby wskazywanych przez promotora recenzentów), a w obrębie ostatniego wyróżnia 

jeszcze parę podmodeli (na pewno można wyróżnić więcej).  

Przewodnicząca zauważyła, że zgodnie z modem „2”, w ramach którego promotor 

wskazuje 2 recenzentów (a Rada ma wybrać 2 recenzentów), promotor de facto 

bezpośrednio wpływa na wybór recenzentów, określając swoją wolę. Oczywiście Rada ma 

prawo przeciwstawić się woli promotora. Być może takie sytuacje miały miejsce w 

przeszłości, ale będą to z konieczności sytuacje rzadkie. W tym modelu Rada jedynie 

zatwierdza bądź odrzuca wskazania promotora. Zwykle zatwierdza, bo słusznie ufa, że 
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promotor zna się na problematyce najlepiej. Skądinąd gdyby Rada nie zatwierdziła 

recenzenta, powstaje problem wskazania innych kandydatów. Być może mogliby być 

powołani dopiero na kolejnym posiedzeniu Rady. To z kolei nie tylko może być 

niewygodne, ale może prowadzić do poważnych komplikacji życiowych (często powołania 

są na ostatnią chwilę – autentyczne życiowe szanse przepadną, jeżeli Rada nie przegłosuje 

kandydatów na recenzentów). W rezultacie proces ten – nawet w obliczu jakichś wątpliwości 

– wymusza pozytywną decyzję na członkach Rady. 

Przewodnicząca skrytykowała model „0”. Jest to model, w którym promotor nie 

przedstawia żadnych kandydatów na recenzentów. Oczywiście – można utrzymywać – jeżeli 

praca jest znakomita, każdy potencjalny recenzent to dostrzeże. Nawet jeżeli tak jest, to 

niekoniecznie każdy recenzent będzie w stanie zrozumieć wagę osiągnięcia, a przedmiotem 

recenzji jest nie tylko stwierdzenie, czy minimalny wymóg został osiągnięty, ale również w 

jakim stopniu.  Ponadto gdyby promotor nie odgrywał żadnej roli w procesie wskazania 

kandydatów na recenzentów, Rada mogłaby (nieświadomie) wyznaczyć recenzenta, który 

byłby nieprzychylny z jakichś powodów (np. osobistych). Przewodnicząca uznała, że nie 

należy wykluczać promotora z procesu wskazywania kandydatów na recenzentów.  

Optymalny, zdaniem przewodniczącej, wydaje się model „4+”, w którym promotor 

wskazuje co najmniej 4 kandydatów na recenzentów, których kandydatury uzasadnia 

merytorycznie. W ten sposób promotor ma jakiś wpływ na wybór recenzentów. Natomiast 

ostateczny wybór leży już po stronie Rady. 

Przewodnicząca rozważyła trzy sposoby wyłaniania 2 recenzentów spośród 

kandydatur promotora. Pierwszy z nich to Model „4+ bez wskazania”, który stosuje się np. 

w wyborach do komisji senackich. Zakłada się liczbę osób wybieranych – w tym wypadku 

wybranych ma być 2 recenzentów. Rada głosuje nad wszystkich kandydaturami. 

„Wygrywają” 2 kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę głosów, o ile zdobyli ją 

bezwzględną większością; w razie remisu głosowanie jest powtarzane, ostatecznie można 

wyłonić kandydaturę przez losowanie. Wadą takiego rozwiązania jest to, że głosowania takie 

są protokołowane, a nieprzegłosowanie kandydatury może być uznane za niezręczne wobec 

kandydatów. Dodatkowo jeżeli kandydaci musieliby zawczasu wyrazić zgodę na 

kandydowanie, to procedura staje się jeszcze bardziej niezręczna. Drugi sposób (Model „4+ 

z losowaniem”) polegałby na tym, że spośród kandydatur zaproponowanych przez 

promotora recenzenci wyłaniani byliby w ramach losowania. Wadą jest np. to, że w ramach 
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losowania można nie wyłonić merytorycznie najlepszej kandydatury na recenzenta. 

Dodatkowo jeżeli kandydaci musieliby zawczasu wyrazić zgodę na kandydowanie, to 

procedura ta też jest niezręczna. Trzeci sposób (Model „4+ ze wskazaniem przez zespół”) 

polegałby na tym, że powołany do tego zespół wyłaniałby 2 kandydatów na recenzentów 

spośród kandydatów (wraz z uzasadnieniem) zaproponowanych przez promotora, a ich 

kandydatury głosowałaby Rada. Zespół sprawdzałby też, czy kandydaci mogą się podjąć 

zadania (w ten sposób promotor byłby zwolniony z tego zadania). Zespół też przedstawiałby 

Radzie uzasadnienie dla wskazania tych kandydatur. Przewodnicząca wyraziła opinię, że z 

przedstawionych trzech sposobów wyłaniania 2 kandydatur tylko ostatni nie prowadzi do 

niezręcznych rozwiązań. Jest on też zawarty w proponowanej wersji projektu uchwały. 

Zdaniem przewodniczącej prof. Herer słusznie zwrócił uwagę, że wadą modeli „4+” 

w ogóle jest to, że czasami trudno jest znaleźć aż tylu kandydatów na recenzentów z uwagi 

na specjalistyczny charakter rozpraw doktorskich. Przewodnicząca przyznała, że dobrze to 

rozumie, bo sama często miała ten problem (zarówno jeżeli chodzi o doktorantów, jak i o 

siebie). Było jej czasami trudno wskazać nawet jednego recenzenta, który by się dokładnie 

tematyką doktoratu zajmował. W takim wypadku trzeba po prostu podać osoby, które nie 

specjalizują się dokładnie w danym temacie, ale w dziedzinie trochę szerzej zakrojonej. 

Zdaniem przewodniczącej doktorantowi może nawet dobrze zrobić, jeżeli zostanie 

skonfrontowany ze spojrzeniem osoby, która nie jest całkowicie zanurzona w jakieś niszowe 

zagadnienie. Przewodnicząca skonkludowała, że nie uważa tej kwestii za problem 

zasadniczy. Zwróciła też uwagę, że promotor mógłby w uzasadnieniu zaznaczyć, którzy z 

recenzentów specjalizują się w zagadnieniach najbliższych rozprawie. 

Następnie przewodnicząca zwróciła się z prośbą do członków Rady o głosy w 

dyskusji. 

Prof. Bigaj zwrócił uwagę na fakt, że członkowie Rady dyskutują obecnie jedynie 

zasady okresu „przejściowego”, tj. procedury dotyczące doktoratów otwartych w „starym” 

systemie. W nowym systemie zastosowanie będzie miała uchwała, którą przytoczyła 

przewodnicząca (uchwała nr 481 Senatu UW). Zgodnie z uchwałą, kandydatów na 

recenzentów proponuje nie promotor, a Komisja Doktorska, której jednym z członków jest 

promotor (par. 22 ust. 1 pkt. 1). Natomiast nie ma tam nigdzie mowy o tym, że liczba 

proponowanych kandydatów ma być większa od wymaganej liczby recenzentów (w nowym 

trybie jest to 3). Prof. Bigaj wyraził wątpliwość, czy jest wskazane, aby w okresie 
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przejściowym wprowadzać wymóg 4+, który prowadzi do przeróżnych trudności i 

niezręczności, o których wspominała przewodnicząca. W szczególności, rozwiązanie „4+ ze 

wskazaniem przez zespół” jest, zdaniem prof. Bigaja, obciążone podobnego rodzaju 

niezręcznością, co pozostałe warianty. Nadal jest tak, że dwóch kandydatów musi zostać 

odrzuconych, choć dokona się to w „zaciszu gabinetu” a nie w blasku reflektorów na forum 

Rady. Prof. Bigaj zaproponował, aby w okresie przejściowym wprowadzić wymóg 

wstępnego zaaprobowania kandydatów przez komisję doktorską. Na forum komisji można 

by toczyć nieformalne dyskusje na temat wyboru recenzentów, wskazywać promotorowi 

alternatywne możliwości itd. Natomiast do akceptacji Rady proponowałby zgłaszać dwóch 

kandydatów, zaaprobowanych przez komisję doktorską.  

Przewodnicząca przypomniała, że dyskusja na razie dotyczy doktoratów w starym 

trybie i uchwały nr 10 zgodnie z którą kandydatów na recenzentów wskazuje 

przewodniczący komisji, zanim jeszcze powołana jest komisja. Przewodnicząca 

zauważyła, że Prof. Bigaj pisze o niezręczności odrzucenia dwóch kandydatów w „zaciszu 

gabinetu”. Stwierdziła, że nie rozumie, na czym ta niezręczność miałaby polegać. 

Przewodnicząca dodała też, że zgodnie z proponowanymi zmianami promotor po prostu 

przedstawia na piśmie listę potencjalnych recenzentów i nie kontaktuje się z nimi. To zespół 

ma się upewnić, że przedstawiani (wstępnie wyłonieni) kandydaci zgodziliby się podjąć 

zadania. Być może o jakiejś niezręczności można byłoby mówić, gdyby promotor, 

przedstawiając listę kandydatur, informował ich o tym. Tak jednak nie jest w 

proponowanym zapisie. Jeżeli chodzi o rolę komisji doktorskiej w przewodach w starym 

trybie, to jest ona, jak przypomniała przewodnicząca, regulowana ustawą o stopniach i 

tytule naukowym (art. 14 ust. 5). Komisja doktorska może dokonać tylko dwóch czynności 

w przewodzie: a) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, 

b) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Wyznaczenie recenzentów spoczywa 

na Radzie, zanim powoła komisję do dalszych czynności. Przewodnicząca zwróciła też 

uwagę, że prof. Bigaj – być może w sposób niezamierzony – wskazał na jeszcze jeden 

argument przeciw wątpliwości prof. Herera, a mianowicie, że nowa ustawa i tak wymusza 

znajdowanie więcej niż 2 kandydatów na recenzentów. 

Przewodnicząca wyraziła opinię, że kluczowa w przedstawionej propozycji jest 

kwestia uregulowania roli promotora, która – jeżeli zyska aprobatę członków Rady –byłaby 
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utrzymana również w nowych postępowaniach – choć trzeba będzie oczywiście dostosować 

się do nowych regulacji. 

Prof. Bigaj poinformował że w przytoczonym przez przewodniczącą fragmencie 

ustawy o stopniach i tytule naukowym nie znajduje słowa „tylko” w odniesieniu do 

wymienionych czynności, do których uprawniona jest komisja doktorska. Zatem nie widzi 

formalnego powodu, aby na forum komisji nie mogła odbyć się dyskusja na temat 

wyłonienia 2 kandydatów na recenzentów. To rozwiązanie ma tę zaletę, że – jak już prof. 

Bigaj pisał – nowe zasady postępowania nadają prawo wyznaczania recenzentów właśnie 

komisji doktorskiej, a nie promotorowi. Pewnym problemem istotnie jest kolejność czasowa 

– zwyczajowo komisje doktorskie powoływane były na tym samym posiedzeniu rady co 

recenzenci. Jednakże, zdaniem prof. Bigaja, nie jest chyba wielkim problemem rozdzielić 

głosowania na dwa posiedzenia Rady – na jednym zatwierdzić członków komisji, a na 

drugim przegłosować kandydatury recenzentów. Prosił o zwrócenie uwagi, że rozwiązanie 

opierające się na dodatkowym zespole również wymaga dodatkowego głosowania nad 

powołaniem takiego zespołu. Niejasne ponadto jest to, czy byłby to jeden zespół do 

wszystkich przewodów doktorskich (to jest nieszczęśliwe rozwiązanie ze względu na 

możliwe wąskie specjalizacje poszczególnych doktoratów), czy też do każdego doktoratu 

byłby powoływany oddzielny zespół (to znowu dubluje komisje doktorskie, które i tak 

muszą być powoływane niezależnie). Ponadto taki dodatkowy zespół nie jest przewidziany 

ani w starej Ustawie o stopniach, ani w nowych regulacjach, więc nasuwa się analogiczna 

wątpliwość prawna do tej, którą sformułowała przewodnicząca. Prof. Bigaj przyznał, że 

istotnie nowa ustawa wymusza znajdowanie więcej niż 2 kandydatów, gdyż liczba 

recenzentów została zwiększona do 3. To jednak nie implikuje, że liczba przedstawionych 

kandydatów musi być większa niż 3. Nowe regulacje nie narzucają obowiązku 

przedstawiania większej liczby kandydatów niż liczba recenzentów. Osobiście nie 

przekonują go argumenty, że takie rozwiązanie jest potrzebne. Prof. Bigaj uznał, że 

członkowie Rady powinni wykazać więcej zaufania do promotorów i ich rozeznania 

merytorycznego oraz etyki zawodowej. 

Przewodnicząca przyznała, że podoba jej się pomysł prof. Bigaja, by to komisja 

doktorska po zapoznaniu się z kandydaturami zgłoszonymi przez promotora wyłaniała 

kandydatów na recenzentów spośród tych zgłoszonych przez promotora. Główną zaletą tej 

sugestii jest to, że będzie stanowić pomost między „starą” procedurą a nową. 
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Przewodnicząca wyjaśniła, że jedną z motywacji stojących za sugestią, by robił to zespół 

roboczy złożony z członków Rady, było z jednej strony to, że Rada i tak chciałaby powołać 

taki zespół do rozmaitych czynności związanych z procedowaniem nadawania stopni, a z 

drugiej strony to, że w ten sposób nie byłoby problemu z wyznaczaniem recenzentów na 

jednym posiedzeniu. Gdyby to komisja miała wyłaniać kandydatów na recenzentów, zawsze 

można oczywiście korzystać z praktyki do tej pory stosowanej, w ramach której komisja 

antycypowała swoje powołanie. Tyle że, jak zauważyła przewodnicząca, będzie to 

skuteczne, o ile komisja zostanie powołana w antycypowanym składzie. Przewodnicząca 

poinformowała, że wyjaśnienie, dlaczego prawnicy widzą „tylko”, choć go tam literalnie nie 

ma, zostawia dr Joannie Różyńskiej. Być może można bronić poglądu, iż komisja powołana 

do dwóch czynności, o których mowa była wcześniej, pełni rolę konsultacyjną w wyłanianiu 

kandydatów na recenzentów. Taką rolę miał pełnić wspomniany zespół. 

Prof. Balcerowicz przyznał, że również nie widzi powodu, aby wprowadzać Model 

„4+”, a Model „2” uważa za wystarczający, tym bardziej w okresie przejściowym (a w 

przyszłości Model „3”). Prof. Balcerowicz zauważył, że istnieją przypadki bardzo 

niszowych tematów, a z pewnością cały obszar filozofii orientalnych, np. indyjskiej, i w 

takich wypadkach niezwykle trudno jest znaleźć choćby dwóch kompetentnych recenzentów 

w Polsce, a niekiedy to sam promotor bywa jedynym specjalistą w danym temacie w Polsce. 

Gdy praca doktorska została napisana np. w języku angielskim, pula potencjalnych 

kandydatów rośnie, ale również wtedy bywa problem ze znalezieniem dwóch 

kompetentnych osób w Europie. Model „4+” wprowadzałby więc niepotrzebnie warunki 

trudne do osiągnięcia w sensowny sposób. Prof. Balcerowicz przyznał, że przemawia do 

niego rozwiązanie, aby kandydatów na recenzentów proponowała formalnie komisja 

doktorska, w której skład wchodzi sam promotor, sam wskazujący pod dyskusję konkretne  

kandydatury. Dyskusja nt. ewentualnych kandydatur może się odbyć już na tym forum. Prof. 

Balcerowicz przyznał, że nie widzi też nic złego w częstej praktyce, kiedy sam promotor 

uprzednio sonduje gotowość potencjalnych kandydatów. Może się wszak zdarzyć, że 

zostaną powołani recenzenci, którzy otrzymawszy komplet dokumentacji i zaznajomiwszy 

się z tematyką, ostatecznie odmówią recenzowania, wskazując na poczucie braku 

kompetencji w danym temacie. Wtedy sprawa wraca, pojawia się konieczność powołania 

nowego recenzenta, a termin obrony się niepotrzebnie oddala. Może to mieć znaczenie 

szczególnie w okresie przejściowym. 
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4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 9 marca 2021 r. 

Członkowie Rady nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń. 

 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 30 marca 2021 r. 

Członkowie Rady nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń. 

 

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

Przewodnicząca poinformowała, że obecni na posiedzeniu Rady członkowie komisji 

doktorskiej w przewodzie mgr. Łosia otrzymali tekst swych wypowiedzi do sprawdzenia. 

Prof. Dobieszewski i prof. Miłkowski nie zgłosili poprawek, natomiast drobne poprawki 

zgłosili ks. prof. Mazanka, prof. Okołowski oraz prof. Przybysz. Wszystkie te poprawki 

zostały wprowadzone do projektu protokołu, który został członkom Rady udostępniony.  

Członkowie Rady nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń. 

 

Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącej dyskusja została zamknięta w dniu 18 maja 

2021 o godzinie 19:00. O godzinie 19:29 tego dnia Przewodnicząca rozesłała drogą 

mailową – z prośbą o potwierdzenie odbioru – do wszystkich członków Rady podsumowanie 

dyskusji dotyczącej spraw (punkt 2, 4, 5 i 6 porządku obrad) stawianych pod głosowanie. 

Zapowiedziała, że najpóźniej w czwartek rano udostępnione zostaną linki do głosowania w 

systemie ankieter, oraz że głosowanie zakończy się w piątek 21 maja o godzinie 14:00.  

 

W dniu 19 maja 2021 r. wszyscy członkowie Rady otrzymali rozesłane drogą 

mailową – z prośbą o potwierdzenie odbioru – linki do wszystkich głosowań z informacją, 

że głosowania rozpoczną się w środę 19 maja 2021 r. o godz. 20.00 i potrwają do piątku 21 

maja 2021 r. do godz. 14.00.  
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W dniu 21 maja 2021 r. (o godzinie 14:08) Przewodnicząca przekazała członkom 

Rady drogą mailową – z prośbą o potwierdzenie odbioru – wyniki wszystkich głosowań, 

tym samym zamykając posiedzenie.  

 

Załączniki:  

1. Protokół głosowania w sprawie wyboru trybu prowadzenia posiedzeń Rady 

Naukowej Dyscypliny Filozofia. 

2. Protokół głosowania w sprawie powołania zespołu roboczego do przedstawienia 

RNDF propozycji w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy 

egzaminów z dyscypliny filozofia w poszerzonym i w nieposzerzonym zakresie. 

3. Protokół głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RNDF w dniu 

9.03.2021 r. 

4.  Protokół głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RNDF w dniu 

30.03.2021 r. 

5. Protokół głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RNDF w dniu 

13.04.2021 r. 
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Załącznik nr 1 do Protokołu posiedzenia  

Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia w trybie uproszczonym  

  

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA 

w sprawie wyboru trybu prowadzenia posiedzeń RNDF 

 

podczas zdalnego posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia w dniach 17–21 maja 

2021 r.  

  

Głosowanie odbyło się za pośrednictwem systemu Ankieter.  

  

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Tryb zdalny Tryb stacjonarny 

25 24 21 3 

 

Rada, w głosowaniu, zdecydowała o prowadzeniu posiedzeń RNDF w trybie 

zdalnym. 
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Załącznik nr 2 do Protokołu posiedzenia  

Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia w trybie uproszczonym  

  

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA 

w sprawie powołania zespołu roboczego do przedstawienia 

RNDF propozycji w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, 

zakresu i formy egzaminów z dyscypliny filozofia w 

poszerzonym i w nieposzerzonym zakresie. 

 

podczas zdalnego posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia w dniach 17–21 maja 

2021 r.  

  

Głosowanie odbyło się za pośrednictwem systemu Ankieter.  

  

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 24 24 0 0 

 

Rada jednogłośnie powołała zespół roboczy do przedstawienia RNDF propozycji w 

sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny 

filozofia w poszerzonym i w nieposzerzonym zakresie. 
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Załącznik nr 3 do Protokołu posiedzenia  

Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia w trybie uproszczonym  

  

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA 

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RNDF w dniu 9.03.2021 r. 

 

podczas zdalnego posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia w dniach 17–21 maja 

2021 r.  

  

Głosowanie odbyło się za pośrednictwem systemu Ankieter.  

  

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 22 22 0 0 

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia RNDF w dniu 9.03.2021 r. 
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Załącznik nr 4 do Protokołu posiedzenia  

Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia w trybie uproszczonym  

  

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA 

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RNDF w dniu 30.03.2021 r. 

 

podczas zdalnego posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia w dniach 17–21 maja 

2021 r.  

  

Głosowanie odbyło się za pośrednictwem systemu Ankieter.  

  

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 23 23 0 0 

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia RNDF w dniu 30.03.2021 r. 
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Załącznik nr 5 do Protokołu posiedzenia  

Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia w trybie uproszczonym  

  

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA 

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RNDF w dniu 13.04.2021 r. 

 

podczas zdalnego posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia w dniach 17 –21 maja 

2021 r.  

  

Głosowanie odbyło się za pośrednictwem systemu Ankieter.  

  

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 23 23 0 0 

 

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia RNDF w dniu 13.04.2021 r. 

 

 


