
INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWAŃ DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH 

wszczętych po 30 kwietnia 2019 r. 

i prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny Literaturoznawstwo UW 

 

Od 1 września 2022 r. postępowania doktorskie i habilitacyjne prowadzone są na podstawie Uchwały 

nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na 

Uniwersytecie Warszawskim. Powoływanie recenzentów i komisji w postępowaniach doktorskich i 

habilitacyjnych wszczętych po 30 kwietnia 2019 r. regulują następujące zapisy Uchwały. 

 

SKŁAD KOMISJI DOKTORSKIEJ 

Uchwała nr 157 Senatu UW Załącznik nr 1 § 16 ust. 8: „Kandydatów na członków Komisji Doktorskiej 

zgłasza Przewodniczący Rady, co najmniej trzech członków Rady Naukowej lub właściwa do tego 

komisja Rady.” 

 

WYZNACZANIE TRZECH RECENZENTÓW ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Uchwała nr 157 Senatu UW Załącznik nr 1 § 19 ust. 2: „Kandydatów na recenzentów może zgłosić 

Przewodniczący Rady, właściwa Komisja Doktorska lub komisja Rady, o której mowa w ust. 3, lub 

trzech członków Rady zajmujących stanowisko profesora lub profesora uczelni, lub mających stopień 

doktora habilitowanego, z wyłączeniem promotora kandydata.” 

 

POWOŁYWANIE TRZECH CZŁONKÓW KOMISJI HABILITACYJNEJ (recenzenta, sekretarza i członka) 

Uchwała nr 157 Senatu UW Załącznik nr 2 § 10 ust. 4, zdanie pierwsze: „Kandydatów na członków 

Komisji Habilitacyjnej, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, zgłasza Przewodniczący Rady lub komisja 

Rady, o której mowa w ust. 5, lub co najmniej trzech członków Rady Naukowej.” 

 

W związku z wejściem w życie cytowanej wyżej nowej uchwały, w najbliższych miesiącach Rada 

Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo zamierza wypracować jednolity system powoływania 

Komisji Doktorskich, Komisji Habilitacyjnych i recenzentów rozprawy doktorskiej. Do tego czasu 

podstawowym trybem zgłaszania kandydatur na posiedzenie RNDL jest propozycja sygnowana przez 

trzech członków Rady, mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. 

 

EGZAMIN DOKTORSKI 

O ile nie zachodzą szczególne powody uzasadniające odstąpienie od tej zasady, Rada Naukowa 

Dyscypliny Literaturoznawstwo formułuje wytyczne, w świetle których w postępowaniu doktorskim 

przeprowadzany jest jeden egzamin ustny z dyscypliny literaturoznawstwo, którego zakres określa 

Komisja Doktorska. 

 

Powyższe informacje nie obejmują przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r. 

 

Wynikający z przepisów przebieg postępowań podany jest na stronie Biura Rad Naukowych w 

zakładce Stopnie naukowe. 

 

10 listopada 2022 r. 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6245/M.2022.159.U.157.pdf
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