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Kryteria kwalifikacji rozprawy doktorskiej do procedowania przez Radę Naukową 

Dziedzin w celu nadania stopnia doktora w dziedzinie oraz rekomendacje Rady 

Naukowej Dziedzin w tym zakresie 

1. Rada Naukowa Dziedzin przeprowadza postępowanie w celu nadania stopnia 

doktora w dziedzinie w przypadku rozpraw doktorskich interdyscyplinarnych 

i transdyscyplinarnych, w których nie można wskazać dyscypliny wiodącej. 

2. Rozprawę doktorską należy uznać za interdyscyplinarną/transdyscyplinarną, jeśli: 

1) zostanie w niej wykazane, że osiągnięcia powstałe w wyniku postępowania 

badawczego (np. wnioski, wypracowana metodologia, procedura) stanowią 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie 

zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub 

społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne w co najmniej dwóch 

dyscyplinach naukowych określonej dziedziny nauki, i 

2) przedmiot badań, których wyniki przedstawia dysertacja, mieści się w zakresie 

co najmniej dwóch dyscyplin naukowych wskazanych we wniosku (ma charakter 

interdyscyplinarny lub transdyscyplinarny) i nie jest możliwe wskazanie dyscypliny, 

o której mowa w art. 177 ust. 5 ustawy, lub 

3) zastosowana teoria i metodologia badań reprezentuje co najmniej dwie dyscypliny 

naukowe wskazane we wniosku lub tworzy więź między nimi. 

3. W przypadku rozpraw doktorskich interdyscyplinarnych/transdyscyplinarnych 

wskazane jest: 

1) powoływanie promotora prowadzącego badania interdyscyplinarne/ 

transdyscyplinarne lub w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych wskazanych 

we wniosku, lub 

2) powoływanie promotorów (lub promotora i promotora pomocniczego) 

reprezentujących dyscypliny naukowe wskazane we wniosku. 

4. Jeżeli wskazane dyscypliny naukowe należą do dwóch różnych dziedzin nauki, 

należy wskazać dziedzinę wiodącą oraz co najmniej dwie dyscypliny w jej obrębie. 

5. Rada Naukowa Dziedzin podejmuje decyzję o przyjęciu rozprawy doktorskiej 

do procedowania. 

1) w przypadku kandydatów ze szkół doktorskich – podejmowana jest decyzja, 

o której mowa w § 12 ust. 7 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 senatu UW; 

2) w przypadku kandydatów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2019/2020, jeżeli istnieje możliwość wskazania dyscypliny wiodącej 

– podejmowana jest decyzja z art. 105 ust. 1 k.p.a. 

6. Przy wyborze członków Komisji Egzaminacyjnej, Komisji Doktorskiej oraz 

recenzentów Rada Naukowa Dziedzin uwzględnia interdyscyplinarny/ 

transdyscyplinarny charakter rozprawy doktorskiej. 

  


