
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 93/2018/2019 

 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego  

 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 6) Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego   

w Bydgoszczy  wprowadzonego Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego    

Nr 125/2014/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz art. 179 i 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1669)  

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 66/2016/2017 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wprowadza się następujące zmiany:  

 

 

Dodaje się rozdział XIII w brzmieniu: 

 

„XIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

 

§ 42 

1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się 

na zasadach dotychczasowych,  jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia  2023 r. 

2. Nadzór merytoryczny  nad studiami doktoranckimi od dnia 1 października 2019 r.  

do dnia 31 grudnia 2023 r. sprawuje rada naukowa podstawowej jednostki 

organizacyjnej. 

 

§ 43 

1. W przewodach doktorskich wszczętych w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), a 

zakończonych do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień naukowy doktora nadaje się na 

podstawie przepisów dotychczasowych. 

2. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie 



wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów w terminie nie później niż do 

końca trzeciego roku studiów. 

3. Po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień doktora nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia  

20 września 2018 r.  w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 

artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1818). 

4. W przypadku osób, o których mowa w pkt 3  stopień  doktora  nadaje: 

- do dnia 30 września 2019 r. – rada podstawowej jednostki organizacyjnej,  

- od dnia 1 października  2019 r. - rada dziedziny. 

5. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się 

postępowań w sprawie nadania stopnia doktora. 

6. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 

r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) 

7. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych do dnia 31 grudnia 

2020 r. do osiągnięć, o których mowa w art.186 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zalicza się także artykuły naukowe  

i monografie naukowe o których mowa w art..179 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  

3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669). 

8. Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone  przed dniem wejścia w życie ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1668)  oraz przewody doktorskie, których  wszczęcie nastąpi do  dnia 30 kwietnia 

2019 r. na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie wymienionej 

ustawy, a niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., z mocy ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

zostaną zamknięte. 

9. Tryb i warunki przeprowadzania przewodów doktorskich oraz postępowania   

w sprawie nadawania stopnia  naukowego doktora regulują odrębne przepisy. 

 

§ 44 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do doktorantów, którzy 

rozpoczęli studia doktoranckie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.” 

 
 
Zgodność z protokołem stwierdzam         Przewodniczący Senatu UKW 

  

              Rektor 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła        prof. dr hab. Jacek Woźny  

 

 

 
Egzemplarz nr …/7/2018/2019 

 


