
Procedury dotyczące postępowań w sprawie nadania stopni  

i tytułów naukowych  

obowiązujące od 1 października 2018 r. 

 

1. W związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2018 r. ustawy  z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) przewody 

doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora 

wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, są prowadzone na 

zasadach dotychczasowych i mogą być procedowane do 31 grudnia 2021 roku.  

2. Postępowania oraz przewody doktorskie wszczęte przed 1 października 2018 r. i 

niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku odpowiednio umarza się albo zamyka 

się.  

3. Rada Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie otwiera przewody doktorskie i postępowania 

habilitacyjne oraz o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 do dnia 30 

kwietnia 2019 r. na dotychczasowych zasadach w dziedzinie nauk ekonomicznych  

w dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu i finanse.  

Dokumenty dotyczące wszczęcia przewodów doktorskich na dotychczasowych 

zasadach należy składać do Biura Kolegium w terminie do 31.03.2019 r. 

4. Uprawnienia Rady Kolegium do przeprowadzania czynności związanych z 

nadawaniem stopni naukowych i poparciem wniosku o nadanie tytułu profesora 

wygasają z dniem 30 września 2019 roku. 

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

rozpoczynanie procedur związanych z wszczęciem postępowań o nadanie stopni 

doktora, stopni doktora habilitowanego i tytułu profesora.  

6. Od dnia 1 października 2019 r. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, 

doktora habilitowanego i tytułu profesora prowadzi się na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2018 poz. 1668), z 

tym, że: 

1) uprawnienia do czynności związanych z przeprowadzaniem postępowań o 

nadawanie stopni doktora i doktora habilitacyjnego przejmuje organ o którym 

mowa w art. 178 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, 

2) uprawnienia do czynności związanych z przeprowadzeniem postępowań o 

nadanie tytułu profesora przejmuje Senat SGH. 

7. Do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i 

tytułu profesora wszczętych po 30 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć 

naukowych zalicza się także: 

1) artykuły naukowe opublikowane: 

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowej, ujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych 

o największym zasięgu,  

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r w czasopismach naukowych, które były ujęte w 

części A albo C wykazu., ustalonego na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2010 o zasadach finansowania nauki 

(Dz. U. z 2018 poz. 87), albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym 

artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 

punktów; 



c) czasopiśmie naukowym będącym przedmiotem projektów finansowanych w 

ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. 

2) monografie naukowe wydane przez:  

a) wydawnictwo publikujące recenzowane monografie naukowe ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 

2 lit. a ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przed 

dniem ogłoszenia tego wykazu,  

b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 

2 lit. a. ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Wykazy sporządza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i udostępnia na stronie 

podmiotowej BIP. Sporządzając wykaz, Minister przypisuje czasopismom i materiałom 

z konferencji dyscypliny naukowe. 
 


