
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (najważniejsze informacje) 

 Art.  179.  1.  Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie 

tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której 

mowa w art. 1 (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668)), są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli 

nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje 

po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.  

Art. 5. Ustawy 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, mając 

na uwadze systematykę dziedzin i dyscyplin przyjętą przez 

Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 

bezpieczeństwo państwa, konieczność dochowania 

zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz cele, których realizacji służy klasyfikacja. 

 

2.  W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 

r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora 

wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.  

3.  W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie 

tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 

do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów 

dotychczasowych, z tym że: 

1) stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;  

2) w uczelni stopień nadaje: 

a) do dnia 30 września 2019 r. - rada jednostki organizacyjnej,  

b) od dnia 1 października 2019 r. - organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy, o 

której mowa w art. 1;  

Art. 178. Ustawy ust. 1. Stopień naukowy albo stopień w 

zakresie sztuki nadaje, w drodze decyzji administracyjnej: 

1) w uczelni – senat lub inny organ uczelni, o którym 

mowa w art. 28 ust. 4; 

 

3) w uczelni czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi: 

a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej, 

b) od dnia 1 października 2019 r. – senat. 

 

4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone 

do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się. 

 

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

postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu 

profesora. 
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