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Stanowisko Zespołu Radców Prawnych UŁ 
z dnia 18 maja 2020 

 

w sprawie:  możliwości przeprowadzania egzaminów doktorskich (egzamin z dyscypliny 

podstawowej, egzamin z dyscypliny dodatkowej oraz egzamin z języka obcego) 

 

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości dotyczące możliwości przeprowadzania 

egzaminów doktorskich (egzamin z dyscypliny podstawowej, egzamin z dyscypliny dodatkowej 

oraz egzamin z języka obcego) z wykorzystaniem technologii informatycznych 

umożliwiających porozumiewanie się na odległośd, należy uznad, że taki sposób 

przeprowadzenia egzaminów jest dopuszczalny. 

 

Uzasadniając to stanowisko, należy uwzględnid następujące okoliczności. 

 

 W zakresie podstawy prawnej dopuszczenia tej formy egzaminów, należy przyjąd, że jest nią 

art. 191 ust. 1a PSWiN, zgodnie z którym „obrona rozprawy doktorskiej może byd 

przeprowadzona poza siedzibą podmiotu doktoryzującego z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację”, a także zarządzenie 

Rektora UŁ nr 113. 

 

Idealnym rozwiązaniem byłaby nowelizacja ustawy (zwłaszcza mając na względzie art. 179 ust. 

3 ustawy – Przepisy wprowadzające PSWiN, z którego wynika, że do przewodów doktorskich 

wszczętych przed 1 maja 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe), jednak w jej braku, jak 

się wydaje, należy założyd racjonalnośd ustawodawcy i uznad, że skoro w art. 191 ust. 1a 

PSWiN ustawodawca zdecydował, że nawet obrona rozprawy doktorskiej może byd 

przeprowadzona z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej 
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przebiegu i rejestrację, a zarazem nie uregulował wprost zagadnienia egzaminów, których 

złożenie jest warunkiem dopuszczenia do publicznej obrony, to a fortiori należy przyjąd, że 

egzaminy doktorskie również mogą byd składane w ten sam sposób. 

 

Ponadto, zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia MNiSzW z 23 marca 2020 r., w okresie do 24 

maja 2020 r., w przypadku prowadzenia przez uczelnię kształcenia doktorantów 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd, weryfikacja osiągniętych efektów 

uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywad się poza siedzibą 

uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu 

weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację. Ten ostatni przepis ma 

zakotwiczenie w art. 51a PSWiN, który ma zastosowanie niezależnie od treści art. 179 ust. 3 

ustawy – Przepisy wprowadzające PSWiN. Oczywiście, można argumentowad, że treśd 

rozporządzenia MNiSzW z 23 marca 2020 r. wykracza zakresowo poza granice delegacji 

ustawowej, jednak przepis § 1 ust. 3 rozporządzenia MNiSzW z 23 marca 2020 r. można 

potraktowad w tej sytuacji jedynie jako potwierdzenie, że ustawodawca, uchwalając w dn. 16 

kwietnia 2020 r. uzupełnienie art. 191 PSWiN o nowy ust. 1a, przyjął (byd może błędnie), że w 

dotychczasowym stanie prawnym przeprowadzanie egzaminów doktorskich z wykorzystaniem 

technologii informatycznych jest umożliwione.  Nie sposób zresztą inaczej odczytad art. 191 

ust. 1a PSWiN, jak tylko w sposób logiczny (zakładając racjonalizm ustawodawcy), tj. 

dopuszczający a maiori ad minus także zdalne przeprowadzenie egzaminów doktorskich. 

 

 


