
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020 
 

 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia  
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.; Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm). 
Wraz z nią weszła w życie także ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669), w której zawarto kluczowe 
informacje dotyczące dalszego funkcjonowania studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 
akademickim 2019/2020. 

 

 Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się 
na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

 Nadzór nad studiami doktoranckimi sprawują: 

1) do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;  
2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – podmioty wskazane 
w statucie ASP. 

 

 Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 
2019/2020, mają nadal prawo ubiegania się o przyznanie:  
a) świadczeń w ramach funduszu stypendialnego: 

- stypendium socjalnego; 

- stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

- zapomogi; 

- stypendium rektora; 

b) stypendium finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego,  
c) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną 

lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobną prawną,  
d) zakwaterowania w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce 

studenckiej uczelni,  
e) zakwaterowania małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni. 

 

 Zgodnie z art. 281 ust. 2 Ustawy wprowadzającej  od dnia 1 października 2019 r. do 

dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 
95 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio do doktorantów,  
o których mowa w ust. 1. 

 

 Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium 
doktoranckie. 

 

 Minimalne stypendium nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 
akademickich. 

 

 Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz 
wysokości podejmuje rektor. 

 

 Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, 

mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej



na dofinansowanie zadań projakościowych na zasadach dotychczasowych. 

 

 Regulamin przyznawania zwiększonego stypendium doktoranckiego zachowuje moc 
do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

 Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, 

mogą ubiegać się o stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców. 

 

 Uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 

2019/2020 podlegają powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu realizowanemu  

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

 

 Umowy określające warunki pobierania opłat związanych z odbywanie studiów oraz 
opłat za usługi edukacyjne zawarte z doktorantami zachowują moc. 

 

 Po 30 kwietnia 2019 r. nie będę już wszczynane przewody doktorskie  
w dotychczasowym znaczeniu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce w miejsce przewodów doktorskich będą wszczynane 
postępowania ws. nadania stopnia doktora. 

 

 Przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r., niezakończone  

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

 

 Osoby niebędące obywatelami polskimi, które w dniu wejścia w życia ustawy 
odbywają studia doktoranckie, kontynuują te studia, na zasadach dotychczasowych 
(art. 222 przejściowe). 

 

 Legitymacje doktorantów zachowują ważność na zasadach dotychczasowych. 

 

 Samorządy doktorantów od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. 

działają na zasadach dotychczasowych. (art. 296 ust. 1 PW PSWN). 

 

 Od dnia 1 października 2019 r.(czyli wejścia w życie przepisów dotyczących szkół 

doktorskich) do dnia 31 grudnia 2023 roku ( czyli wygaszenia dotychczasowych 

studiów doktoranckich) samorząd doktorantów tworzą wspólnie doktoranci kształcący 

się w szkole doktorskiej i uczestnicy obecnych studiów doktoranckich (art. 296 ust. 2 

PW PSWN) 

 

 

 
 

 


