
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarzà-
dza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szcze-
gó∏owego trybu przeprowadzania czynnoÊci w prze-
wodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w post´po-
waniu o nadanie tytu∏u profesora (Dz. U. Nr 15,
poz. 128 oraz z 2005 r. Nr 252, poz. 2125) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Rada jednostki organizacyjnej:

1) powo∏uje komisje przeprowadzajàce egza-
miny doktorskie w zakresie:

a) dyscypliny podstawowej odpowiadajàcej
tematowi rozprawy doktorskiej — w sk∏a-
dzie co najmniej czterech osób posiadajà-
cych tytu∏ profesora lub stopieƒ doktora
habilitowanego w zakresie dziedziny
i dyscypliny naukowej lub artystycznej
odpowiadajàcej tematyce rozprawy dok-
torskiej, w tym promotor lub promotorzy;
w sk∏ad komisji mogà wchodziç ponadto
recenzenci rozprawy doktorskiej, 

b) dyscypliny dodatkowej — w sk∏adzie co
najmniej trzech osób, w tym co najmniej

jedna osoba posiadajàca tytu∏ profesora
lub stopieƒ doktora habilitowanego
w zakresie dziedziny i dyscypliny nauko-
wej lub artystycznej odpowiadajàcej te-
mu egzaminowi, 

c) j´zyka obcego nowo˝ytnego — w sk∏a-
dzie co najmniej trzech osób, w tym co
najmniej jedna osoba nauczajàca tego
j´zyka w szkole wy˝szej;

2) mo˝e powo∏aç komisj´ do przyj´cia i prze-
prowadzenia obrony rozprawy doktor-
skiej, o której mowa w art. 14 ust. 5 usta-
wy, zwanà dalej „komisjà doktorskà”, spo-
Êród cz∏onków rady posiadajàcych tytu∏
profesora lub stopieƒ doktora habilitowa-
nego w zakresie danej lub pokrewnej dys-
cypliny naukowej lub artystycznej; w sk∏ad
komisji doktorskiej wchodzà ponadto re-
cenzenci rozprawy doktorskiej i promotor
lub promotorzy.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terminy egzaminów doktorskich ustala prze-

wodniczàcy rady jednostki organizacyjnej
w porozumieniu z komisjami, o których mowa
w § 2 pkt 1.”.

§ 2. Powo∏ane przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia komisje przeprowadzajàce egzaminy dok-
torskie oraz komisje do przyj´cia i przeprowadzenia
obrony rozprawy doktorskiej wykonujà swoje zadania
na dotychczasowych zasadach do czasu zakoƒczenia
prowadzonych przewodów doktorskich.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
w z. K. J. Kurzyd∏owski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 17 sierpnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu przeprowadzania czynnoÊci w przewodach
doktorskim i habilitacyjnym oraz w post´powaniu o nadanie tytu∏u profesora

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em 

administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
(Dz. U. Nr 131, poz. 912).


