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Od dnia 1 października 2019r. obowiązuje większość zapisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. zwanej  potocznie Ustawą 2.0. Przedmiotowa ustawa w istotny sposób 

zmieniła tryb kształcenia doktorantów, w tym otwierania i zamykania przewodów doktorskich oraz 

zasady prowadzenia i ewaluacji wyników badań naukowych. W szczególności wszystkie przewody 

doktorskie otworzone do dnia 30 kwietnia 2019 roku  muszą być albo obronione do dnia 31 

grudnia 2021 roku albo zostaną zamknięte. Spośród słuchaczy Studium termin ten dotyczy 

kilkunastu osób.  

Celem prezentacji i zajęć będzie omówienie zmian jakie zaszły w ubiegłym roku akademickim w 

funkcjonowaniu obszaru nauki oraz Studium Doktoranckiego IBS PAN wprowadzonych na mocy 

Ustawy 2.0 obejmujących, między innymi, utworzenie Rady Doskonałości Naukowej, nowy wykaz 

czasopism naukowych z dnia 31 lipca 2019r i nowe zasady ewaluacji publikacji, utworzenie Szkoły 

Doktorskiej TIB PAN Instytutów PAN.  

Ponadto zostanie omówiona metodologia pisania artykułów naukowych na przykładzie materiałów 

jednego z wiodących domów wydawniczych oraz przygotowania rozprawy doktorskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem wymogów ustawowych. W trakcie zajęć zostaną również omówione 

sprawy związane z funkcjonowaniem Samorządu Doktoranckiego oraz komisji doktoranckich.  

Plan prezentacji:  

1) Ustawa 2.0:  RDN,  przewód doktorski, nowy wykaz czasopism oraz ich punktacja.  

2) Szkoła Doktorska TIB PAN Instytutów PAN.  

3) Raport Prezesa PAN z dnia 26 czerwca 2019r.  

4) Metodologia pisania artykułu naukowego - porady Redaktora Naczelnego  

5) Rozprawa doktorska:  

a. metodologia pisania,  

b. rekomendowane działania aby zdążyć z obroną do końca 2021 roku.  

6) Formy zajęć na Studium: seminarium doktorskie?  

7) Samorząd doktorantów IBS PAN 

a. skład komisji doktoranckich,   

b. sprawy różne.  
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