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I. Informacje ogólne 
1. Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Pojęcie literaturo-
znawstwo obejmuje: historię literatury, teorię literatury, krytykę literacką, 
teorię i praktykę przekładu w zakresie literatury pięknej, tematykę na po-
graniczu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i antro-
pologii kulturowej.  

2. Uprawnienia zostały nadane Wydziałowi 23 listopada 2015 roku przez Cen-
tralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów z siedzibą w Warszawie, będącą or-
ganem działającym przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Wydział nie prowadzi studiów doktoranckich; umożliwia jedynie kandyda-
tom uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w drodze przeprowa-
dzenia na Wydziale przewodu doktorskiego. 

4. Szczegółowe warunki przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale 
Humanistyczno-Społecznym ATH określa Regulamin nadawania stopnia doktora 
na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH. 

5. Podstawowe akty prawne regulujące sprawę nadawania stopni i tytułów 
naukowych: 
– Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2012 poz. 572 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 , poz.1852, 
z późn. zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przepro-
wadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilita-
cyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2015 poz. 
1842 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 wrze-
śnia 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia 
promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postę-
powaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 48 z późn. zm.).  

– Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wie-
dzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(Dz. U. 2011 nr 179 poz. 1065). 

– Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.)  

– Uchwała nr 941/09/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej 
z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów 
doktorskich i habilitacyjnych. 

 



II. Informacje dotyczące kandydata do stopnia naukowego doktora, wyboru 
promotora i wszczęcia przewodu doktorskiego  

 
1. O wszczęcie przewodu doktorskiego ubiegać się może osoba, która:  

• posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny lub posiada dy-
plom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym, 

• posiada wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową w formie książki 
(monografia) lub posiada co najmniej jedną publikację naukową (artykuł) 
w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czaso-
pism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) 
lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, 

• złoży dziekanowi Wydziału Humanistyczno-Społecznego wniosek o wszczę-
cie przewodu oraz następujące załączniki: 

– kwestionariusz osobowy, 
– podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z tematem i koncepcją 

pracy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki 
i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski,  

– propozycję osoby promotora wraz z jego oświadczeniem o wyrażeniu 
zgody na podjęcie się tej funkcji oraz opinią nt. stanu zaawansowania 
rozprawy doktorskiej kandydata, 

– oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu,  
– wykaz prac naukowych (monografie, artykuły), 
– informację dotyczącą własnej działalności popularyzującej naukę, 
– pisemne zobowiązanie do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego, 
– ewentualnie: propozycja osoby drugiego promotora, kopromotora lub 

promotora pomocniczego, 
– ewentualnie: kopia certyfikatu (-ów) potwierdzającego znajomość języ-

ka(-ów) nowożytnego/nowożytnych, 
– ewentualnie: wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy 

doktorskiej w innym języku niż polski (po angielsku, hiszpańsku, cze-
sku, rosyjsku). 

2. Przewód doktorski zostaje wszczęty na mocy uchwały Rady Wydziału Hu-
manistyczno-Społecznego po spełnieniu przez Kandydata warunków okre-
ślonych w przepisach prawa i Regulaminie nadawania stopnia doktora na 
Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH. 

3. Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego i zatwier-
dzany uchwałą Rady Wydziału Humanistyczno-Społecznego osobie, która: 

• posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny lub posiada dy-
plom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym, 



• zdała egzaminy doktorskie w zakresie:  
a) dyscypliny podstawowej,  
b) dyscypliny dodatkowej (do wyboru: filozofia, socjologia, ekonomia),  
c) nowożytnego języka obcego lub przedstawiła stosowny certyfikat po-

twierdzający znajomość tego języka. 

• przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską. 

4. Zgodnie z obowiązującym prawem przewody doktorskie mogą być prze-
prowadzane na Wydziale Humanistyczno-Społecznym w ramach współpra-
cy wspólnie z inną polską szkołą wyższą lub w ramach współpracy mię-
dzynarodowej z zagraniczną szkołą wyższą. 

5. Możliwość unieważnienia uzyskanego stopnia doktora w przypadku plagiatu: 

• zgodnie z art. 29a ust. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nauko-
wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
z 2014 , poz.1852, z późn. zm.) „rada właściwej jednostki organizacyjnej […] 
stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania stopnia, jeżeli 
w pracy stanowiącej podstawę nadania tego stopnia osoba ubiegająca się 
o stopień przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych ele-
mentów cudzego utworu lub ustalenia naukowego”.  

6. Kwestie finansowe związane z uzyskaniem stopnia naukowego doktora 
na WHS: 

• uzyskiwanie na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH stopnia doktora 
nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo jest odpłatne,  

• opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego pobierana jest od kan-
dydata lub od finansującej go jednostki (np. innej szkoły wyższej, innej 
szkoły państwowej lub prywatnej, instytucji społeczno-kulturalnej czy 
oświatowo-wychowawczej lub podmiotu gospodarczego), 

• opłata pobierana jest w dwóch ratach (rata pierwsza: w momencie wszczę-
cia przewodu, rata druga – do 14 dni od podjęcia uchwały Rady Wydziału 
o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora kandydatowi albo o za-
mknięciu przewodu doktorskiego), 

• w przypadku pracowników zatrudnionych w Akademii Techniczno-
Humanistycznej koszt przewodu doktorskiego może zostać pokryty ze 
środków finansowych Wydziału, w którym pracownik jest zatrudniony, 
pozostających w dyspozycji dziekana, pod warunkiem jego zgody. 

 
III.  Informacje końcowe 
 
Osoby zainteresowane wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie literatu-
roznawstwo na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej proszone są o bezpośredni kontakt z kierownikiem 
dziekanatu Wydziału Humanistyczno-Społecznego: 

tel. służbowy: +48 33 8279 236 (w godz. 8.00-15.00) 
e-mail służbowy: azaporowska@ath.bielsko.pl 
 

IV. Niniejszy dokumenty ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.  


