Załącznik nr 1 do uchwały Rady Naukowej INE PAN nr 14 z dnia 12 września 2019 roku

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
1. Postanowienia ogólne
1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest prowadzone w Instytucie Nauk
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN) na podstawie przepisów ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
– dalej jako Ustawa) oraz niniejszego dokumentu.
2. Postępowanie wszczyna się na wniosek złożony do Dyrektora Instytutu Nauk
Ekonomicznych PAN. Stopień doktora nadaje, w drodze decyzji, Rada Naukowa INE PAN.
3. Stopień doktora w INE PAN można uzyskać jedynie w przypadku, gdy osoba ubiegająca
się o ten stopień:
a) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub
posiada dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w
państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go
wydała (zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy);
b) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty
uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone
certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość
tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. W przypadku osób,
które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i
będą ubiegać się od 1 października 2019 r. o nadanie stopnia doktora na
podstawie nowych przepisów, efekty uczenia się w zakresie znajomości
nowożytnego języka obcego będą potwierdzane na zasadach dotychczasowych;
c) posiada w dorobku co najmniej jeden artykuł naukowy opublikowany w
czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie
były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami Ustawy, lub co
najmniej jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku
opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie przepisów Ustawy,
albo rozdział w takiej monografii;
d) zaprezentowała na seminarium w INE PAN swój dorobek naukowy związany z
tematyką pracy doktorskiej;
e) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
2. Promotor
1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez
promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego. Promotor
powinien spełniać warunki przewidziane w Ustawie i jest wyznaczany przez Radę
Naukową INE PAN.
2. Osoba, która zamierza wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, składa
do Dyrektora INE PAN wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów, w którym to
wniosku może wskazać propozycję osoby lub osób do pełnienia tej funkcji. Dyrektor INE
PAN przekazuje wniosek do rozpoznania Radzie Naukowej INE PAN.
3. Promotorem może zostać osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora.
Promotorem może nadto zostać osoba niespełniająca powyższych warunków, która jest
pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada Naukowa INE
PAN uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych,
których dotyczy rozprawa doktorska.
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4. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat była promotorem
czterech doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu
negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub sprawowała opiekę nad
przygotowaniem rozprawy przez co najmniej dwie osoby ubiegające się o stopień
doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej.
5. W przypadku, gdy promotor nie może bądź nie chce pełnić tej funkcji, powinien
poinformować Radę Naukową o tym fakcie przed przeprowadzeniem głosowania nad
jego kandydaturą.
3. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w INE PAN
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w INE PAN (dalej też
jako wniosek) może złożyć osoba, która:
1. Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada
dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego
systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała (zgodnie z art. 186 ust.
1 pkt 1 Ustawy). Wniosek może złożyć także osoba niespełniająca powyższego warunku,
o ile jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci
rok jednolitych studiów magisterskich i wnioskuje o wszczęcie postępowania z uwagi na
zaistnienie wyjątkowego przypadku uzasadnionego najwyższą jakością osiągnięć
naukowych (art. 186 ust. 2 Ustawy w zw. z art. 189 Ustawy).
2. Posiada w dorobku co najmniej:
a) artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych
materiałach z konferencji międzynarodowej (ujęte w wykazie zgodnie z art. 186
ust. 1 pkt 3. Ustawy), lub
b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku
opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie przepisów Ustawy
albo rozdział w takiej monografii (ujęte w wykazie zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 3
Ustawy), lub
c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu.
3. W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych
od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. na poczet spełnienia warunku
dotyczącego dorobku zalicza się także:
a) artykuły naukowe opublikowane przed 1 stycznia 2019 r. w czasopiśmie
nieujętym w nowym wykazie Ministra, ale ujętym w części A albo C wykazu
czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych
wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach,
ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016, albo ujętym
w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym
przyznanych było co najmniej 10 punktów,
b) monografie
wydane
przez jednostkę
organizacyjną
podmiotu,
którego wydawnictwo jest ujęte w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw
publikujących recenzowane monografie naukowe.
4. Uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia
się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub
dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie
biegłości językowej co najmniej B2. W przypadku osób, które rozpoczęły studia
doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i będą ubiegać się od 1
października 2019 r. o nadanie stopnia doktora na podstawie Ustawy, efekty uczenia się
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w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego będą potwierdzane na zasadach
dotychczasowych, tj. na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017
r. poz. 1789) oraz Rozporządzeń wykonawczych.
5. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora należy
dołączyć następujące dokumenty:
a) uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu
zawodowego, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy albo
potwierdzającego okoliczności wymienione w art. 186 ust. 2. Ustawy;
b) rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów. W
zależności od formy pracy doktorskiej do wniosku dołącza się: pracę pisemną (w
tym monografię naukową lub zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie
artykułów naukowych, lub samodzielne i wyodrębnione część pracy zbiorowej)
w pięciu egzemplarzach pisemnych oraz w formie elektronicznej na nośniku
cyfrowym;
c) streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, a do rozprawy
doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku
polskim;
d) uwierzytelnioną kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów,
poświadczających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości
językowej co najmniej B2, o ile jest wymagany, bądź innego stosownego
dokumentu potwierdzającego efekty uczenia w zakresie znajomości języka
obcego zgodnie z ust. 4 powyżej;
e) autoreferat rozprawy doktorskiej prezentujący: cele pracy, pytania (hipotezy)
badawcze, uzasadnienie wyboru problematyki, przedmiot i zakres badań,
wykorzystane metody badawcze i dane, uzyskane wyniki i wnioski, strukturę
pracy;
f) deklaracje dotyczące objęcia funkcji promotora lub promotorów, ewentualnie
promotora pomocniczego;
g) życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji naukowych. W przypadku
publikacji wieloautorskich należy przedłożyć informację o wkładzie
poszczególnych autorów;
h) oświadczenie, w którym wnioskodawca wskaże co najmniej jedną publikację,
która stanowi spełnienie wymogu formalnego do wszczęcia postępowania w
sprawie nadania stopnia doktora. Spełnienie tego warunku należy
udokumentować składając w INE PAN egzemplarz publikacji na nośniku
cyfrowym;
i) Informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora, jeśli doktorant ubiegał się wcześniej o stopień doktora.
4. Postępowanie w sprawie wniosku.
1. Dyrektor Instytutu niezwłocznie przekazuje złożony wniosek Radzie Naukowej INE PAN.
2. Rada Naukowa INE PAN może powołać komisje weryfikujące efekty uczenia się dla
kwalifikacji wnioskodawcy na poziomie 8 PRK, o których mowa w pkt. 3 ust. 4
niniejszego dokumentu oraz spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt. 3 ust. 2 i 3
niniejszego dokumentu, w przypadku publikacji wieloautorskich. („komisje
weryfikacyjne”). W skład komisji weryfikacyjnej wchodzą co najmniej cztery osoby
posiadające tytuł profesora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej, w
której nadawany jest stopień doktora lub dyscyplinie pokrewnej. Obowiązki komisji
weryfikacyjnej, o których mowa niżej, będą realizowane bezpośrednio przez Radę
Naukową w razie zaniechania powołania takiej komisji.
3. W posiedzeniach komisji weryfikacyjnej może uczestniczyć promotor lub promotorzy
bez prawa głosu.
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4. Efekty uczenia się na poziomie 8 PRK są weryfikowane na podstawie:
a) egzaminu z ekonomii;
b) egzaminu z metodologii badań naukowych lub filozofii;
c) dokumentów potwierdzających efekty kształcenia na poziomie 8PRK
przedłożonych przez kandydata;
d) rozmowy z kandydatem.
5. Egzaminy są przeprowadzane przez co najmniej trzyosobowy skład komisji
weryfikacyjnej, która decyduje o stosownej formie i zakresie egzaminów.
6. Weryfikacja spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt. 3 ust. 2 i 3 niniejszego
dokumentu w przypadku publikacji wieloautorskich odbywa się na podstawie
dokumentów i oświadczeń pozostałych autorów przedstawionych przez osobę
ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, bądź na podstawie innych dokumentów i
danych dotyczących publikacji wieloautorskiej uwiarygodniających stopień
zaangażowania wnioskodawcy w publikację. Członkowie komisji weryfikacyjnej mogą
zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia innych dokumentów lub informacji
pozwalających na podjęcie rozstrzygnięcia.
7. Wynik weryfikacji może być pozytywny lub negatywny.
8. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Rada
Naukowa INE PAN, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie
tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia
przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.
9. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie spełnia
wymogów formalnych określonych w pkt. 3 niniejszego dokumentu, lub innych
wymagań wynikających z przepisów prawa, Rada Naukowa lub powołana przez nią
komisja wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie nie
krótszym, niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Rada Naukowa (lub powołana przez nią
komisja) może zażądać od wnioskodawcy okazania przedłożonych dokumentów w
oryginale.
10. Czynności postępowania w sprawie nadania stopnia doktora kończą się uchwałami Rady
Naukowej INE PAN, w tym w szczególności w przedmiocie:
a) postanowienia o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora,
b) wyznaczenia i zmiany promotora/promotorów,
c) wyznaczenia recenzentów,
d) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
e) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
f) decyzji o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia doktora.
11. Zasady działania Rady Naukowej INE PAN, w tym tryb podejmowania uchwał, są
określone w osobnym regulaminie funkcjonowania Rady Naukowej INE PAN.
12. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora może dokonywać także
komisja powołana uchwałą przez Radę Naukową INE PAN, zwana „komisją doktorską”,
złożona z:
a) wyznaczonych w drodze uchwały członków Rady Naukowej INE PAN
posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy
dyscyplina naukowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo
pokrewna dyscyplina naukowa, stopień doktora habilitowanego w zakresie
podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej lub z osób, które nabyły
uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia
doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w
zakresie tej dyscypliny naukowej,
b) recenzentów rozprawy doktorskiej,
c) promotorów.
13. Do obowiązków komisji doktorskiej należy w szczególności:
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a) zapoznanie się z treścią rozprawy doktorskiej i opinią promotora lub
promotorów,
b) zapoznanie się z recenzjami rozprawy, wynikami egzaminów doktorskich oraz
weryfikacja spełnienia przez doktoranta obowiązków wynikających z
obowiązujących przepisów prawa,
c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej
do publicznej, obrony. W sytuacji negatywnego zaopiniowania rozprawy,
przygotowanie pisemnego uzasadnienia.
d) wyznaczenie terminu obrony rozprawy doktorskiej,
e) przeprowadzenie publicznej obrony,
f) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i
przygotowania wniosku/projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i
przedstawienia go Radzie Naukowej INE PAN.
14. Powyższe uregulowania odnoszą się odpowiednio do obowiązków Rady Naukowej w
przypadku, gdyby nie została wyznaczona komisja doktorska.
15. W przypadku odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
doktorant może złożyć ponownie wniosek po uzupełnieniu uchybień.
5. Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej
Warunkiem dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej jest:
1. Uzyskanie co najmniej dwóch pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej.
2. Pozytywna weryfikacja rozprawy przez Jednolity System Antyplagiatowy.
3. Uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty
uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego potwierdza certyfikat lub
dyplom ukończenia studiów, poświadczające znajomość tego języka na poziomie
biegłości językowej co najmniej B2. W przypadku osób, które rozpoczęły studia
doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i będą ubiegać się od 1
października tego roku o nadanie stopnia doktora na podstawie nowych przepisów,
efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego będą
potwierdzane na zasadach dotychczasowych.
6. Postanowienia końcowe
1. Wysokość opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie
eksternistycznym, w tym wysokość kosztów pośrednich oraz możliwości zwolnienia z
tych opłat są ustalane przez Dyrektora INE PAN, oraz w uzasadnionych przypadkach
może zwolnić z tej opłaty.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy
Ustawy i rozporządzeń wykonawczych, a także przepisy obowiązujące w INE PAN.
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