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PRZYSZŁOŚĆ SZKÓŁ 
DOKTORSKICH UW
Ustawa 2.0 stwarza wiele nowych możliwości udoskonalenia kształcenia doktorantów, ale także pokus 
formalnej uniformizacji i centralizacji. Rozważając koncepcje szkół doktorskich UW, powinniśmy brać pod 
uwagę specyficzne cechy naszego uniwersytetu – położenie w Warszawie, obok wielu innych instytucji 
badawczych, oraz powiązania tematyki badań prowadzonych w różnych jednostkach UW reprezentujących 
nie tylko różne dyscypliny, ale także różne dziedziny nauki.
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CO NOWEGO W USTAWIE 2.0
„Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształce-
nia w co najmniej 2 dyscyplinach” – ten przepis ustawy 
może nieco dziwić w konfrontacji z innymi systemami 
szkolnictwa wyższego: to raczej w kształceniu na 
pierwszym poziomie wymaga się studiowania dwóch 
dyscyplin (major-minor, Hauptfach-Nebenfach), pod-
czas gdy na II i III następuje specjalizacja, monodyscy-
plinarna lub w projektach wymagających kompetencji 
z kilku dyscyplin. Szkoły doktorskie tworzy rektor, 
a senat ustala ich regulamin, ogólny program i zasady 
rekrutacji. UW może prowadzić nie więcej niż 3 szkoły 
doktorskie w danej dyscyplinie.

Nowe perspektywy otwierają przepisy umożliwiające 
instytucjonalizację wspólnego prowadzenia szkół 
doktorskich przez uczelnie i instytuty PAN oraz 
współpracy z zagranicznymi uczelniami i instytucjami 
badawczymi, a także krajowymi przedsiębiorstwami.

Wydaje się, że intencją ustawodawcy było umożliwie-
nie elastycznego tworzenia szkół w różnych konfigura-
cjach, niczym projektów badawczych, a niekoniecznie 
sztywne wpisywanie ich w strukturę uczelni jako 
jednostek organizacyjnych.

JAK ROBIĄ TO INNI
W dobrych zagranicznych uczelniach kształcenie dokto-
rantów odbywa się w departments – odpowiadających 
naszym instytutom, o których pisałem w piśmie „UW” nr 
5 (88) – lub też w ramach programów badawczych o spre-
cyzowanej tematyce. W amerykańskich uczelniach nad 
standardami formalnymi doctoral programs w poszcze-
gólnych departments czuwa graduate school, która także 
deleguje przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych.

Łączenie sił w kształceniu doktorantów jest coraz 
częstszą praktyką. Trzy berlińskie uczelnie tworzą 
wspólną Berlin Mathematical School. Podobnie 
w Bonn, a także w Paryżu. W Szwajcarii istnieją ogól-
nokrajowe programy w zakresie matematyki i antro-
pologii. Nawet Harvard i MIT mają wspólny program 
doktorski z zakresu nowych technologii w medycynie.

JAK WYKORZYSTAĆ SZANSE I UNIKNĄĆ ZAGROŻEŃ?
UW ma ogromne atuty jako partner do współtworze-
nia szkół doktorskich: prestiż uczelni, zdolnych, umoty-
wowanych studentów będących kandydatami do szkół 
doktorskich oraz reprezentowanie wielu dyscyplin, co 
ułatwia tworzenie duetów.

Naturalnymi partnerami dla UW mogą być zloka-
lizowane w Warszawie instytuty PAN, z których 
wiele tworzy de facto wspólne środowiska naukowe 
z odpowiednimi jednostkami UW. Kadra i aparatura 
skupiona w instytutach PAN może znacznie zwiększyć 
atrakcyjność i poziom szkół doktorskich. Współpraca 
pozwoli uniknąć wyniszczającej konkurencji o dobrych 
kandydatów – nie jest ich dostatecznie wielu, żeby 
efektywnie prowadzić wiele niezależnych szkół 
o podobnym profilu naukowym.

Warto rozważyć współpracę w ramach aliansu 4EU+ 
(więcej o sojuszu na s. 10). Są to silne uczelnie i zanim 
stworzymy własny model szkół doktorskich, warto 
zapoznać się z ich rozwiązaniami. Szczególnie interesu-
jąca może być Sorbonne, we Francji bowiem od dawna 
funkcjonuje system cotutelle, a więc wspólne promo-
torstwo mogłoby zostać formalnie wpisane w schemat 
działania szkoły.

ORGANIZACJA
Z wewnętrznego punktu widzenia UW najwłaściwsza 
byłaby jedna wielka szkoła doktorska z programami 
w poszczególnych dyscyplinach lub interdyscyplinarnymi 
opartymi o odpowiednie jednostki UW (być może kilka). 
Wobec wielu zaskakujących powiązań między dyscypli-
nami trudno jest znaleźć merytoryczne uzasadnienie dla 
tworzenia osobnych szkół dla poszczególnych dziedzin 
nauki. Programy doktorskie wewnątrz „wielkiej szkoły” 
mogłyby być proponowane przez środowiska naukowe. 
Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły otwierane na 
czas określony (tzn. np. 3-5 rekrutacji). 

Jednak ani koncepcja jednej uniwersyteckiej szkoły dok-
torskiej, ani kilku dziedzinowych szkół w obecnym stanie 
prawnym nie sprzyja kontaktom zewnętrznym. Współ-
praca z mniejszymi partnerami wymaga elastyczności 
przy zawieraniu przewidzianych prawem umów. Warto 
więc rozważyć tworzenie wyspecjalizowanych szkół 
doktorskich wewnętrznych lub z partnerami zewnętrz-
nymi, nad którymi nadzór sprawowałaby Rada ds. szkół 
doktorskich pod przewodnictwem właściwego prorek-
tora. Rada powinna odgrywać podobną rolę w stosunku 
do sieci uczelnianych szkół doktorskich, jaką mają władze 
graduate schools na uczelniach amerykańskich. Do 
zadań Rady należałoby m.in. opiniowanie projektów 
szkół doktorskich i ich regulaminów (zatwierdzanych 
przez Senat), projektów umów o wspólnym prowadze-
niu szkół doktorskich oraz ewaluacja funkcjonowania 
szkół doktorskich. Rada ds. szkół doktorskich i organy 
poszczególnych szkół powinny ściśle współpracować 
z radami dyscyplin.
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ERRATA  
W moim artykule 
Struktura organizacyjna 
UW 2.0, opublikowanym 
w numerze 5 (88) pisma 
„UW”, w tabeli 3 w wier-
szu „Langues étran-
gères appliquées (LEA)” 
zabrakło odpowiednich 
jednostek na Uniwer-
sytecie w Heidelbergu 
(Institut für Übersetzen 
und Dolmetschen, Neu-
philologische Fakultät) 
oraz Uniwersytecie 
Karola (Ústav translato-
logie, Fac. of Arts), na co 
czytelnicy zwrócili uwagę 
w listach do redakcji.


