
 

Poz. 115 

UCHWAŁA NR 411 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

 
w sprawie Ramowych Zasad Organizacji Szkół Doktorskich  

na Uniwersytecie Warszawskim 
 

W związku z art. 198 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), na podstawie § 30 
pkt 20 Statutu Uniwersytetu (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150  
z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 

§ 1 
Przyjmuje się Ramowe Zasady Organizacji Szkół Doktorskich na 

Uniwersytecie Warszawskim, stanowiące załącznik do uchwały. 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik  
do uchwały nr 411 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r.  

w sprawie Ramowych Zasad Organizacji Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim 

Ramowe Zasady Organizacji Szkół Doktorskich 
na Uniwersytecie Warszawskim 

1. Szkołą Doktorską kieruje Dyrektor Szkoły Doktorskiej, zwany dalej 
„Dyrektorem”. Dyrektor pełni funkcję kierowniczą w rozumieniu art. 23 ust. 5 Ustawy. 
Kadencja Dyrektora trwa cztery lata. Rozpoczyna się w dniu 1 września w roku 
wyborów Rektora. Dyrektora powołuje Rektor. Na stanowisko Dyrektora 
przeprowadzany jest konkurs. Kandydat na Dyrektora musi posiadać stopień 
naukowy doktora habilitowanego lub równoważny, znaczący dorobek naukowy, 
w tym uznany międzynarodowo oraz doświadczenie organizacyjne w szczególności 
dotyczące kierowania podmiotami prowadzącymi badania naukowe. Do czasu 
rozstrzygnięcia konkursu (najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r.) Szkołą Doktorską 
kieruje p.o. Dyrektora Szkoły powołany przez Rektora.  

2. W każdej Szkole Doktorskiej działa Rada Szkoły Doktorskiej, zwana dalej 
„Radą”. Kadencja Rady trwa cztery lata. Rozpoczyna się w dniu 1 września w roku 
wyborów Rektora. Rady Szkół Doktorskich powoływane są przez Rektora po 
zasięgnięciu opinii rad naukowych dyscyplin przyporządkowanych odpowiednio 
w dziedzinie nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych 
i przyrodniczych oraz rady naukowej dziedzin, a także samorządu doktorantów danej 
Szkoły. W Radzie zasiadają przedstawiciele wszystkich dyscyplin lub dziedzin 
reprezentowanych w danej Szkole oraz dwóch przedstawicieli doktorantów 
wskazanych przez właściwy organ samorządu doktorantów danej Szkoły. Pierwsza 
kadencja Rady kończy się dnia 31 sierpnia 2020 r. Członek Rady powinien posiadać 
co najmniej stopień naukowy doktora (nie dotyczy doktoranta) oraz uznany, 
znaczący dorobek naukowy. 

3. Obowiązki Dyrektora obejmują w szczególności: 
1) reprezentowanie Szkoły Doktorskiej przed organami Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz na zewnątrz; 
2) przygotowanie strategii Szkoły Doktorskiej zgodnej ze strategią rozwoju 

Uniwersytetu; 
3) przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii Rady oraz właściwego organu 

samorządu doktorantów szkoły doktorskiej, wniosku w sprawie utworzenia, 
zamknięcia i wprowadzania zmian do programu kształcenia doktorantów 
w Szkole Doktorskiej; 

4) przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii Rady oraz w uzgodnieniu 
z właściwym organem samorządu doktorantów szkoły doktorskiej, projektu 
Regulaminu Szkoły Doktorskiej; 

5) przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii Rady oraz właściwego organu 
samorządu doktorantów szkoły doktorskiej, projektu zasad rekrutacji do Szkoły 
Doktorskiej; 

6) dbanie o prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej; 
7) kierowanie gospodarką Szkoły Doktorskiej w ramach zasobów i środków 

finansowych znajdujących się w jej dyspozycji; 
8) zapewnianie prawidłowej organizacji kształcenia i czuwanie nad prawidłowym 

przebiegiem procesu kształcenia doktorantów, w tym poprzez dokonywanie 
oceny realizacji przez doktorantów programu Szkoły Doktorskiej; 
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9) przygotowywanie, we współpracy z Radą, zasad ewaluacji Szkoły Doktorskiej; 
10) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem oceny śródokresowej doktorantów oraz 

opieki promotorskiej; 
11) współpracowanie z radami naukowymi dyscyplin oraz radą naukową dziedzin 

w sprawie utrzymania wysokiego poziomu kształcenia i badań naukowych 
prowadzonych przez doktorantów oraz w ramach procesu oceny śródokresowej 
doktorantów;   

12) współpracowanie z władzami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 
zapewniającymi wsparcie w prowadzeniu projektów badawczych w ramach 
przygotowywania rozpraw doktorskich; 

13) dbanie, we współpracy z Radą, o sprawne funkcjonowanie wewnętrznego 
systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej; 

14) wydawanie, na podstawie upoważnienia Rektora, decyzji administracyjnych 
w sprawie skreślenia z listy doktorantów; 

15) prowadzenie listy doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej; 
4. Rada: 

1) ocenia działalność Dyrektora Szkoły Doktorskiej; 
2) współpracuje z Dyrektorem w zakresie wypracowania zasad oraz prowadzenia 

wewnętrznej ewaluacji Szkoły Doktorskiej, celem przygotowania do ewaluacji 
prowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki; 

3) współpracuje z Dyrektorem w tworzeniu i analizie sprawności wewnętrznego 
systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej; 

4) opiniuje zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej; 
5) opiniuje strategię Szkoły Doktorskiej; 
6) opiniuje wnioski w sprawie tworzenia i zamykania oraz wprowadzania zmian do 

programu kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej; 
7) opiniuje Regulamin Szkoły Doktorskiej 
8) opracowuje projekty programów kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

5. Radą kieruje przewodniczący. Przewodniczącego Rada wybiera ze 
swojego grona. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością ważnie oddanych 
głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego. 

6. Szkoła Doktorska realizuje program kształcenia zatwierdzony przez Senat, 
w oparciu o zasoby Uniwersytetu Warszawskiego. Badania naukowe realizowane 
w ramach przygotowywania rozpraw doktorskich poszczególnych doktorantów są 
prowadzone co do zasady w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, w których 
zatrudniony jest promotor. 

7. Szkoła Doktorska posiada budżet. Dysponentem budżetu jest Dyrektor. 
Środki z budżetu Szkoły Doktorskiej są wydawane zgodnie z zasadami 
obowiązującymi na Uniwersytecie oraz przepisami prawa. Wysokość budżetu określa 
Rektor na podstawie preliminarza przygotowanego przez Dyrektora. Budżet 
przyznawany jest na rok kalendarzowy. 

8. Regulamin Szkoły Doktorskiej jest przyjmowany przez Senat. Projekt 
pierwszego Regulaminu Szkoły Doktorskiej przedstawia Rektor po zaopiniowaniu 
przez właściwy Zespół ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej. Regulamin wymaga 
uzgodnienia z samorządem doktorantów szkoły doktorskiej. Jeżeli w ciągu miesiąca 
od przedstawienia projektu Regulaminu Rektor i samorząd doktorantów nie dojdą do 
porozumienia w sprawie jego treści, Rektor może skierować projekt Regulaminu pod 
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obrady Senatu. Regulamin Szkoły Doktorskiej powinien zostać opublikowany do dnia 
30 czerwca 2019 r. Pierwszy Regulamin Szkoły Doktorskiej będzie obowiązywać 
w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  

9. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020, 
w formie projektu uchwały Senatu z załącznikami, proponuje Rektor po 
zaopiniowaniu przez właściwy Zespół Doradczy ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej 
oraz samorząd doktorantów Uniwersytetu. Uchwała jest przyjmowana przez Senat. 

10. W Szkole Doktorskiej działa samorząd doktorantów. Dyrektor Szkoły 
Doktorskiej zapewnia zaplecze dla współpracy doktorantów Uniwersytetu. 

11. W Szkole Doktorskiej może działać szkoła środowiskowa lub wydzielony 
projekt kształcenia, których funkcjonowanie reguluje umowa pomiędzy 
Uniwersytetem Warszawskim a inną jednostką naukową. Postanowienia umowy 
muszą być zgodne z niniejszymi Zasadami.  

12. Niniejsze Zasady obowiązują do czasu przyjęcia docelowych dokumentów 
regulujących działanie Szkół Doktorskich na Uniwersytecie, w szczególności Statutu 
oraz Regulaminów Szkół Doktorskich. 

 


