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на шляху до „Excellence” і „International recognition”
(з огляду на нове бачення розвитку Європи до 2025 року) 

ЛОДЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА

Ч.1 -Закон-2.0 – як інструмент розвитку
університетів

професор, доктор наук, інженер 
Славомір Вяк

Ректор ЛП у 2016- 2020 рр.

кандидат наук, інженер Евеліна 
Паб’янчик-Влязло

Директор Міждисциплінарної
докторської школи Лодзької 

Політехніки

Польсько-українська співпраця представницьких установ, що 
представляють ректорів, для покращення роботи університетів 
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Паризьке комюніке міністрів науки і вищої освіти 

Нове бачення Європи – Сорбонський проект президента Е. 
Макрона

- 20 університетів Європи 
Європейський освітній простір - бачення розвитку до 2025 

року

КОМЮНІКЕ КОМІСІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, РАДИ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНО-
СОЦІАЛЬНОГО КОМІТЕТУ І КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ щодо оновленої програми ЄС для вищої освіти –

30.05.2017 р. 

Міжнародні акредитації та рейтинги 

ЄВРОПА - Нове бачення розвитку до 
2025 р.
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V 2017
Оновлена стр
атегія вищої 

освіти

X 2017
Рекомендації 

Європейського 
парламенту щодо 

модернізації вищої 
освіти 

V 2018 
Паризьке 
комюніке 

міністрів науки і 
вищої освіти.  

VI 2018 

VI 2018 
Висновок
у справі 

програми 
Горизонт 
Європа 

• Вища освіта як ключовий рушій розвитку Європи 
• 2016-2017 рр. дуже інтенсивні дискусії щодо майбутнього вищої освіти в Європі, що призвели до 

ряду офіційних комюніке і рекомендацій багатьох ключових європейських установ. 

ЄВРОПА - Нове бачення розвитку до 2025 р.
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ЄВРОПА - Нове бачення розвитку до 2025 р.
ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ ЄС – план модернізації 

вищої освіти 
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ЄВРОПА - Нове бачення розвитку до 2025 р.
ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ ЄС – план модернізації вищої 

освіти 
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Нові виклики і стратегії - DIGITAL INNOVATION HUBS 
19 квітня 2016 року - в рамках стратегії створення 

єдиного цифрового ринку Комісія представила 
пропозицію, яка повинна допомогти європейським 

підприємцям, МСП, дослідникам і державним 
адміністраціям максимально використати нові технології.

Комісія пропонує конкретні заходи для прискорення 
роботи над загальними стандартами у пріоритетних 

сферах, таких як мережі зв'язку 5G або кібербезпека і 
модернізація державних послуг.

Частиною цих планів є створення Комісією 
європейської хмари, основною метою якою буде 

забезпечення для 1,7 млн європейських учених і 70 
млн спеціалістів у галузі науки і техніки віртуального 
середовища для зберігання, обміну й використання 

великого обсягу наукових даних.

Недавні дослідження показують, що протягом наступних 
п’яти років оцифровка продуктів і послуг може принести 

промисловості в Європі понад 110 млрд. євро 
додаткового доходу щороку.
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КОМЮНІКЕ КОМІСІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, РАДИ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНОГО КОМІТЕТУ І КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ  
щодо оновленої програми ЄС для вищої освіти – 30.05.2017 р. 

• Європа високих кваліфікацій – створення навчальних програм у тісній
співпраці з бізнес-середовищем на основі новітніх форм навчання, що
підвищують гнучкість і ступінь взаємодії між викладачем
і студентом.

• Створення коаліції ЄС STE(A)M, яка об’єднує різні сектори освіти,
роботодавців сектору бізнесу і державного сектору для просування
предметів з галузі STE(A)M і модернізації освітніх програм
у галузях STE(A)M й інших галузях шляхом підвищення ступеня програмної

мультидисциплінарності і співпраці між відповідним персоналом
й вищими навчальними закладами.
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• Впровадження моделі цифрової готовності, яка допоможе вищим 
навчальним закладам, їхнім співробітникам і студентам реалізувати стратегію 
цифрового навчання і використати потенціал передових технологій, 
включаючи аналіз навчальних процесів. Ці заходи будуть супроводжуватися 
консультаціями щодо ініціатив у галузі відкритої освіти.

• Збільшення стратегічної підтримки для викладачів вишів, докторантів
і випускників постдокторських студій  за посередництвом програми Еразмус+
щоб дати їм змогу розвивати педагогічні навички і навички створення освітніх 
програм.

• Збільшення підтримки для European  Institute of Innovation and Technology 
(EIT), для Higher Education Smart Specialisation (HESS).

ЄВРОПА – ОНОВЛЕНА СТРАТЕГІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
КОМЮНІКЕ КОМІСІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, РАДИ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНОГО КОМІТЕТУ І КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ  
щодо оновленої програми ЄС для вищої освіти – 30.05.2017 р. 
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Європейський освітній простір - бачення розвитку до 2025 року

В контексті поточних дебатів щодо майбутнього Європи Європейська Комісія викладає в середині листопада 2017 
року своє бачення щодо створення Європейського освітнього простору до 2025 року. Представлені концепції 

становлять внесок у дискусію про майбутнє освіти й культури, започатковану лідерами ЄС у рамках соціального 
саміту 17 XI 2017 р.  у Гетеборзі.

Європейський освітній простір (European Education Area) повинен означати:
• Втілення в реальність ідеї мобільності, яка вигідна для всіх: користування позитивним досвідом програми 

Еразмус + і Європейського корпусу солідарності і збільшення участі в них, а також створення студентської карти 
ЄС, що забезпечує новий і зручний для користувачів спосіб зберігання інформації про шлях навчання даної 
особи;

• Взаємне визнання дипломів: ініціювання т. зв. Сорбонського процесу, на основі Болонського процесу, з метою 
підготовки ґрунту для взаємного визнання університетських дипломів і шкільних сертифікатів;

• Зміцнення співпраці у галузі опрацювання освітніх програм: надання рекомендацій з метою гарантування 
освітніх систем, які дозволяють здобувати знання, вміння і компетенції, необхідні в сучасному світі;

• Удосконалення викладання іноземних мов: встановлення нового еталонного рівня, згідно з яким до 2025 року 
усі європейці на рівні середньої освіти ІІ ступеня будуть добре знати дві іноземні мови на додаток до рідної;

• Просування навчання протягом усього життя прагнення до уніфікації  й більшої участі людей у навчанні 
протягом усього життя, так щоб до 2025 року частка таких осіб становила 25%;
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Європейський освітній простір - бачення розвитку до 
2025 року

Європейський освітній простір (European Education Area) повинен означати 
(продовження):
 Включення цифрових інновацій і навичок до навчальних програм: сприяння навчанню 

цифровим інноваціям і навичкам та розробка нового плану дій у галузі цифрової освіти;
 Підтримка викладачів: збільшення кількості викладачів, які беруть участь у програмах 

Еразмус+ й eTwinning, а також розробка політичних рекомендацій щодо професійного 
розвитку вчителів і керівного персоналу шкіл;

 Створення мережі європейських університетів, щоб європейські університети світового 
класу могли безперешкодно працювати через національні кордони, і підтримка створення 
Школи європейського і транснаціонального управління;

 Інвестування в освіту: використання європейського семестру для підтримки структурних 
реформ, що мають на меті вдосконалення функціонування освітньої політики, використання 
фондів ЄС та інвестиційних інструментів ЄС для фінансування освіти
і встановлення референтного рівня для держав-членів, яким є інвестування
5% їх ВВП в освіту;
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• Заклик до «більш амбіційного Європейського простору вищої освіти» після 2020 року
• Зміцнення й об’єднання академічної Європи
• Підвищення якості та конкурентоспроможності європейських університетів 
• Відповідальна вища освіта - Підтримка суспільства у вирішенні викликів сьогодення

• Підтримка ідеї «мережі європейських університетів»
• Мандат для Bologna Follow-Up Group  на участь у діалозі глобальної політики і розширення діяльності 

університетів за межі Європи

• Прогнозування всебічної оцифровки 
• Повна мобільність персоналу і студентів у мережах 
• Розробка міждисциплінарних освітніх програм

• Міцне заснування діяльності університетів на трикутнику: ОСВІТА/ ДОСЛІДЖЕННЯ/ІННОВАЦІЇ
• Освіта для майбутнього – інструменти для ефективних дій в умовах непередбачуваного майбутнього 

• Створення Європейської бази даних EQAR і European Open Higher Education Platform
– для порівняння процесів і систем забезпечення якості в різних країнах 

Паризьке комюніке міністрів науки і вищої освіти - травень 2018 року  
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 Подальші дії для підтримки прагнення до наукової досконалості через 
Європейську дослідницьку раду (ERC) і стипендії та обміни в рамках програми
Дії Марії Склодовської-Кюрі (MSCA),

 Європейська рада з питань інновацій (EIC), котра повинна пропонувати 
підтримку у прагненні ЄС стати лідером у галузі інновацій, що створюють 
ринки, 

 Нові дослідницькі та інноваційні місії для всього ЄС, присвячені соціальним 
викликам і промисловій конкурентоспроможності Максимізація інноваційного 
потенціалу в ЄС,

 Більша відкритість: Принцип «відкритої науки» стане режимом 
функціонування за замовчуванням програми Горизонт Європа, з вимогою 
відкритого доступу до публікацій і даних, 

 Європейське партнерство нового покоління і розширена співпраця з іншими 
програмами ЄС. 

Нова Рамкова програма 
ЄС



Усі дії на рівні Єврокомісії призводять до гострої потреби «Excellence» і 
«International  Cooperation and Recognition»  у галузі досліджень, 

інновацій і освіти  

ЗВІТ
«Підсумок 
досягнень 

Болонського 
процесу»



Компетенції ХХІ століття
Навички

фундаментальні 
Компетенції Особисті риси / Риси характеру 

Навички, необхідні для 
повсякденного функціонування 

Здатність приймати складні 
виклики 

Спосіб реагування на зміни, що 
відбуваються в навколишньому 

середовищі 

• Навички читання, письма і 
рахунку 

• Навички в галузі інформаційних 
технологій 

• Основні культурні та 
цивілізаційні знання 

• Критичне мислення 
• Здатність вирішувати проблеми 

• Креативність 
• Спілкування
• Співпраця 

• Допитливість
• Ініціатива

• Наполегливість
• Гнучкість
• Лідерство

• Культурна і соціальна 
свідомість 

Забезпечення автономії у галузі освіти на всіх 
рівнях відповідно до стратегії ЄС



1.  The higher education learning experience nurtures and enables the development of  learners as 
active and responsible citizens, critical thinkers, problem solvers, equipped for life-long learning.

2. Learning and teaching is learner-centred.
3. Commitment to learning and teaching is integral to the purpose, mission and strategy of the 

University.
4. Institutional leadership actively promotes and enables the advancement of learning and teaching.
5. Learning and teaching is a collaborative and collegial process involving collaboration across the 

university and with the wider community.
6. Learning, teaching and research are interconnected and mutually enriching.
7. Teaching is core to academic practice and is respected as scholarly and professional
8. The university community actively explores and cherishes a variety of approaches to learning and 

teaching that respect a diversity of learners, stakeholders, and disciplines.
9. Sustainable resources and structures are required to support and enable learning and teaching 

enhancement.
10. Institutional QA for learning and teaching aims at enhancement, and is a shared responsibility of 

staff and students.

Важлива європейська подія
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Які рекомендації щодо вищої освіти в Польщі?
Закон 2.0 (Статут Університетів) як рушійна сила 

необхідних змін
• Набагато більший внесок Університетів у розвиток інновацій, 

включаючи розвиток DIGITAL INNOVATION HUBS ;
• Підтримка інновацій у навчанні - active learning, flipped 

education, teaching excellence. Освіта, заснована на research 
excellence- проведення програм у наукових галузях, які є 
сильними для даного університету;

• Підтримка співпраці університет - промисловість – еталонні 
моделі співпраці з промисловістю на рівні освіти, науки та 
впровадження (PhD- впровадження), активна участь 
університетів в University Business Forum;;
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Які рекомендації щодо вищої освіти в Польщі ? Закон 2.0 
(Статут Університету) як рушійна сила необхідних 

змін
• Забезпечення студентів компетентностями та кваліфікацією, 

потрібними на ринку праці - Сучасні високоякісні освітні 
програми - освіта для майбутнього skills for innovation на основі 
гнучких моделей співпраці із соціально-економічним 
середовищем;

• Участь у найбільш впізнаваних міжнародних мережах –
стратегічне партнерство - тривале і засноване на довірі 
співробітництво, просування майбутніх поколінь дослідників 
тощо;

• Повна мобільність персоналу і студентів – значне підвищення 
і  бі і  бі і ї ї
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ЛОДЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА

Cz. 2 - Докторські школи на практиці  
(діяльність у польських університетах) 

професор, доктор наук, інженер 
Славомір Вяк

Ректор ЛП у 2016- 2020 рр.

кандидат наук інженер Евеліна 
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Kliknij, aby edytować stylСт. 198. 1. Навчання докторантів готує їх до здобуття ступеня кандидата наук і відбувається

в докторській школі.

2. Докторська школа – це організована форма навчання принаймні з 2 дисциплін,
зазначених у п. 3 або 5.

3. Докторською школою може керувати вищий навчальний заклад, інститут PAN, науково-
дослідний

інститут або міжнародний інститут з дослідницькою категорією A +, A або B +
принаймні з 2 дисциплін, надалі іменовані «суб’єкт, що керує докторською школою».

[…]

5. Докторською школою можуть керувати спільно вищі навчальні заклади, інститути PAN,
науково-дослідні інститути або міжнародні інститути, кожен з яких має наукову категорію A+, A
або B+ принаймні з 1 дисципліни.

6. Навчання докторантів може проводитись у співпраці з іншим суб’єктом,
зокрема з підприємцем чи іноземним університетом або науково-дослідною

установою.

Докторські школи – міждисциплінарність навчання
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Ст.200. 1. У докторську школу може бути прийнята особа, яка має професійне звання магістра,
магістра інженера або еквівалентне, або особа, зазначена у ст. 186 п.2.

Ст. 186. 1. Ступінь кандидата наук присуджується особі, яка: 
1) має професійне звання магістра, магістра інженера або еквівалентне або має диплом, 
зазначений у ст. 326 п. 2 підпункт 2 або ст. 327 п. 2, що дає право претендувати на 
присудження ступеня кандидата наук в державі, в системі вищої освіти якої діє 
університет, який його видав; [...] 

2. У виняткових випадках, обґрунтованих найвищою якістю наукових досягнень, 
ступінь кандидата наук може бути присуджений особі, яка не відповідає вимогам, 
зазначеним у п. 1 підпункт 1, яка є випускником навчання першого ступеня або 
студентом, який закінчив третій курс єдиного магістерського навчання. 

3. Особа, про яку йдеться у п. 2, після присудження ступеня кандидата наук 
одночасно здобуває вищу освіту, про яку йдеться у ст. 77 п. 1 підпункт 2.

2. Набір до докторської школи відбувається шляхом конкурсу на умовах, визначених сенатом
або вченою радою.

3. Правила, зазначені у п.2, і освітню програму, зазначену у ст. 201 п. 3, суб’єкт, який керує
докторською школою, надає не пізніше ніж за 5 місяців до початку набору.

Докторські школи – набір
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Ст. 201
1. Навчання докторантів триває від 6 до 8 семестрів.
[…]

3. Навчання ведеться на основі навчальної програми й індивідуального плану
досліджень.

4. Навчальна програма затверджується сенатом або вченою радою. Затвердження програми
вимагає

отримання висновку органу місцевого самоврядування докторантів. У разі
неефективного закінчення строку

, зазначеного в статуті, вимога про отримання висновку вважається виконаною.

5. Навчальна програма може передбачувати проходження професійної практики у формі
проведення занять або участі в їх проведенні, в обсязі, що не перевищує
60 навчальних годин на рік.

Ст. 204.
1. Навчання докторанта закінчується поданням кандидатської дисертації.
2. Індивідуальний план досліджень визначає кінцевий термін подання кандидатської дисертації.
Цей термін може бути

продовжений, але не довше, ніж на 2 роки, на умовах, встановлених регламентом

Докторські школи – навчання
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1. Докторант за погодженням з науковим керівником чи науковими керівниками розробляє
індивідуальний план дослідження, що містить, зокрема, графік підготовки
кандидатської дисертації
і представляє його суб’єкту, який керує докторською школою, протягом 12 місяців з дати
початку навчання. Якщо призначено допоміжного керівника, план представляється
після висновку цього керівника.

2. Виконання плану підлягає проміжному оцінюванню в середині періоду навчання
,визначеного

у навчальній програмі, а у випадку 6-семестрового навчання – протягом четвертого
семестру.

3. Проміжне оцінювання закінчується позитивним чи негативним результатом. Результат
оцінювання разом із обґрунтуванням

є відкритим.

4. Проміжне оцінювання проводиться комісією, до складу якої входять 3 особи, включаючи
принаймні 1 особу, яка має ступінь доктора наук або звання професора з 
дисципліни,  з якої готується кандидатська дисертація, працевлаштована за межами 
б’  

Докторські школи – індивідуальний план дослідження
і проміжне оцінювання
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Ст. 205.

1. Регламент докторської школи визначає організацію навчання у сфері, не врегульованій
Законом, зокрема:
1) спосіб призначення і зміни наукового керівника, наукових керівників чи допоміжного

наукового керівника;
2) спосіб документування ходу навчання;
3) спосіб проведення проміжного оцінювання;
4) умови продовження терміну подання докторської дисертації.

2. Регламент приймається сенатом або вченою радою принаймні за 5 місяців до початку
навчального року, про який йдеться у ст. 66.

3. Регламент повинен бути узгоджений з органами самоврядування докторантів . Якщо
протягом 3 місяців

з моменту прийняття регламенту сенат чи вчена рада і самоврядування докторантів не
досягнуть

згоди щодо його змісту, регламент набуває чинності на підставі резолюції сенату
або вченої ради, прийнятої більшістю не менше 2/3 голосів статутного складу цих органів.

Докторські школи – регламент докторської школи
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Ст. 209.
1. Докторант без ступеня кандидата наук отримує стипендію докторанта.
2. Загальний період отримання стипендії докторанта в докторських школах не може перевищувати

4 років.
3. До періоду, зазначеного вп. 2, не зараховується період призупинення і період навчання

у докторській школі у випадку, зазначеному у ст. 206 п.2.

4. Щомісячна стипендія докторанта становить щонайменше:
1) 37% від заробітної плати професора – до місяця, в якому проводилось проміжне

оцінювання (приблизно 2100 злотих)
2) 57% від заробітної плати професора – після місяця, в якому проводилось проміжне

оцінювання (приблизно 3100 злотих).

5. Розмір стипендії докторанта може залежати від досягнень докторанта.
6. Протягом періоду призупинення навчання для визначення розміру стипендії докторанта

застосовуються
відповідно положення про визначення допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами, з тим,

що під основою
визначення розміру допомоги розуміється розмір щомісячної стипендії докторанта, зазначеної

в п.4, отримуваної на дату подання клопотання про призупинення.

7. Докторант, який має висновок про інвалідність, висновок про ступінь інвалідності 
або висновок, зазначений у ст. 5 і ст. 62 Закону від 27 серпня 1997 р. про професійну та 
і  бі і і

Докторські школи – стипендії та квазі-трудові права 
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Докторські школи – процедура 
Ст. 190.
1. Наукове керівництво підготовкою кандидатської дисертації здійснює науковий керівник або

наукові керівники або науковий керівник і допоміжний науковий керівник.

2. У процедурі присудження ступеня кандидата наук призначають 3 рецензентів з числа осіб
які не є працівниками докторського суб’єкта і університету, інституту PAN, науково-

дослідного
інституту чи міжнародного інституту, працівником яких є особа, яка претендує
на здобуття ступеня кандидата наук.

3. Рецензенти готують рецензії на кандидатську дисертацію протягом 2 місяців з дати її надання.
4. Науковим керівником і рецензентом може бути особа зі ступенем доктора наук або званням

професора, а допоміжним науковим керівником – особа зі ступенем кандидата наук.

5. Науковим керівником і рецензентом може бути особа, яка не відповідає умовам,
викладеним у пункті 4,

яка є працівником іноземного університету чи науково-дослідної установи, якщо орган,
зазначений у,

ст. 178 п. 1, вважає, що ця особа має значні досягнення у галузі наукових
питань, яких стосується кандидатська дисертація .

6. Науковим керівником не може бути особа, яка за останні 5 років:
1) була науковим керівником 4 докторантів, яких виключили зі списку докторантів через

негативний
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Оцінювання докторських шкіл

Ст. 259.
1. Якість освіти у докторській школі підлягає оцінюванню, яке проводить

KEN.

2. Оцінювання проводиться принаймні кожні 6 років згідно з графіком, встановленим
KEN.

3. Оцінювання може проводитися в інший час, за заявою міністра.

4. Оцінювання проводять експерти зі значними науковими чи мистецькими
досягненнями

,призначені головою KEN, включаючи принаймні одного працевлаштованого
в закордонному університеті чи науковій установі, і один докторант, призначений з

числа
кандидатів, висунутих Національним представництвом докторантів, далі іменованим

«KRD».

Ст. 260. Перше оцінювання якості навчання в докторській школі проводиться
принаймні через 5 років з дати початку навчання в рамках цієї школи.



Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu
Kliknij, aby edytować styl

Оцінювання докторських шкіл – ключовий аспект ефективності 
шкіл 

Ст. 261. Оцінювання враховує наступні критерії:
1) відповідність програми навчання та індивідуальних планів досліджень результатам

навчання
для кваліфікацій на рівні 8 PRK та їх реалізацію;

2) спосіб перевірки результатів навчання для кваліфікацій на рівні 8 PRK;
3) кваліфікацію університетських викладачів або наукових працівників, що проводять

навчання в докторській школі;
4) якість процесу набору;
5) якість наукової чи мистецької допомоги і підтримки у веденні наукової діяльності;
6) добросовісність проведення проміжного оцінювання;
7) Інтернаціоналізація !!!;
8) ефективність навчання докторантів.

Ст. 262.
1. Результатом оцінювання є оцінка, здійснена групою оцінювачів на основі звіту про самооцінку,

підготовленого польською і англійською мовами суб’єктом, що керує докторською школою,
та інспекції.

[…]
3. Оцінка може бути позитивною або негативною.
8. Міністр і суб’єкт, що керує докторською школою, публікують в BIP на своєму веб-сайті

ю резо ю ію
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7. Одночасно можна бути докторантом тільки в одній докторській школі.

8. Особа, прийнята до докторської школи, починає навчання і набуває прав докторанта
з моменту складання присяги.

Ст. 201
1. Навчання докторантів триває від 6 до 8 семестрів.

2. Протягом 3 місяців з дати початку навчання докторанту призначаються науковий
керівник

або наукові керівники.

Ст. 209.
1. Докторант, який не має ступеня кандидата наук, отримує стипендію докторанта.

2. Загальний період отримання стипендії докторанта в докторських школах не може
перевищувати

4 роки.
3. До періоду, зазначеного в п. 2, не враховується період призупинення і період навчання

Докторські школи – обмеження, терміни і зміни
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10. Докторант не може бути працевлаштований як університетський викладач або науковий
співробітник.

Заборона не поширюється на працевлаштування докторанта:
1) з метою здійснення дослідницького проекту, зазначеного у ст. 119п. 2 підпункти 2 і 3;
2) після проміжного оцінювання з позитивним результатом, однак, у разі працевлаштування

на більш ніж половину повної ставки, розмір стипендії становить
40% щомісячної стипендії, зазначеної в п. 4 підпункт 2;

3) який не має права на отримання стипендії докторанта.

Ст. 188
1. Докторський суб’єкт не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати захисту кандидатської

дисертації,
публікує в BIP на своєму веб-сайті кандидатську дисертацію, яка є письмовою роботою,
із її резюме або опис кандидатської дисертації, яка не є письмовою роботою, і рецензії.

2. У випадку кандидатської дисертації, предмет якої становить таємницю, що охороняється
законом,

надаються лише рецензії, за винятком вмісту, охопленого цією таємницею.
[ ]

Докторські школи – найважливіші обмеження, терміни і зміни
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Ст. 189.
Процедура присудження ступеня кандидата наук розпочинається за заявою особи, яка
відповідає вимогам, зазначеним у ст. 186 п.1 підпункти 1-3 або п. 2. До заяви додається
кандидатська дисертація разом із позитивним висновком наукового керівника чи наукових
керівників.

Ст. 263.
Міністр, уповноважений у галузі вищої освіти і науки, визначає шляхом постанови детальні
критерії оцінювання якості навчання в докторській школі та спосіб його ведення, враховуючи
специфіку навчання в докторській школі.
- Немає постанови !!!

Ст. 264.
У разі негативної оцінки університет, інститут PAN, науково-дослідний інститут і міжнародний
інститут втрачають можливість ведення докторської школи, до якої відноситься оцінка,
наприкінці навчального року, в якому ця оцінка стає остаточною.

Докторські школи – найважливіші обмеження, терміни і 
зміни
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Ст. 199. Суб’єкт, що керує докторською школою, втрачає можливість:
1) проведення навчання докторантів в рамках дисципліни, з якої він здобув наукову категорію

B або C,
2) керування докторською школою у випадку припинення виконання умов, встановлених

у ст. 198 п. 3-5 – і припиняє навчання наприкінці навчального року, в якому виникла
ця обставина; положення ст.206. застосовуються.

Ст. 206.
1. У випадку припинення навчання докторантів з даної дисципліни, суб’єкт, що керує докторською

школою, надає докторантам, що готують кандидатську дисертацію за цією дисципліною,
можливість продовження навчання в іншій докторській школі за цією дисципліною.

2. У випадку відсутності докторської школи, що веде навчання з даної дисципліни, суб’єкт,
що керує докторською школою, у якій припинено навчання, покриває особам, які втратили

можливість завершити навчання, витрати на процедуру присудження ступеня кандидата наук
в екстернатному режимі.

Ст. 185.
4. У разі втрати права на присудження ступеня кандидата наук з певної дисципліни чи галузі, докторський

суб’єкт надає можливість продовження процедури в іншому суб’єкті, який
має право присуджувати ступінь кандидата наук з цієї дисципліни або галузі. За відсутності

можливості забезпечити продовження процедури в іншому суб’єкті, RDN призначає цей суб’єкт.

Докторські школи – відповідальність університетів
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Шанси і виклики університетів 
у створенні і функціонуванні докторських шкіл

Шанси !!!!!
 Гнучкість у створенні докторських шкіл

 співпраця з іншими суб’єктами в галузі науки і вищої освіти або з іншими суб’єктами
(наприклад,підприємством) або закордонними університетами

 Комплексний акт - регламент докторських шкіл – який регулює всі аспекти їх функціонування
 Встановлення процедури присудження наукового ступеня на університетському рівні

 Відкриття польської системи освіти для іноземців
 Можливість навчання іноземців безкоштовно

 Впровадження систем якості:
 Набір до докторської школи у формі конкурсу, результати якого є публічними:
 Проміжна оцінка
 Більша відповідальність наукових керівників за успіхи докторанта
 Обмеження – наприклад, можливість навчання лише в одній докторській школі або необов’язкові навчальні

практики
 Права для докторантів

 Сплата внесків на пенсійне страхування за віком та у зв’язку з інвалідністю, відпустки
 Посилений нагляд за діяльністю докторських шкіл

 Оцінювання, яке проводить KEN
 Резолюції Сенату щодо програми навчання і правил набору до докторських шкіл
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Шанси і виклики університетів у створенні і функціонуванні 
докторських шкілЗагрози !!!!

 Відсутність точних критеріїв для оцінювання докторських шкіл - до сьогодні нормативних актів з цього питання
немає. Університети створюють школи, не знаючи точних критеріїв їх оцінювання.

 Витрати на утримання докторанта значно перевищують коефіцієнти нарахування субсидії, що надається
університету. Необхідність адаптувати пропозицію до фінансових можливостей університету – особливо складно для
технічних університетів, де докторанти дуже потрібні.

 Значне часове й адміністративне навантаження - Як для адміністративного персоналу, так і для наукових працівників
– стосується практично кожного процесу, пов’язаного з навчанням докторантів (від самої процедури до проміжного
оцінювання, врегулювання навчання, стипендій тощо).

 Занадто короткий час для адаптації документів і правил ведення докторських шкіл в університетах, що
призводить до необдуманих рішень або помилок.

 Введення нових нормативних актів вимагає адаптації університетів до функціонування у новому правовому порядку
– відсутність тлумачень або різні тлумачення, напр.
 Щодо соціального страхування
 Рішень, що видаються в процесі навчання

 Ряд загроз, пов'язаних з набором іноземців
 Проблеми з набором іноземців, їх приїздом і функціонуванням іноземців у Польщі та в нашій системі науки і вищої

освіти
 Проблеми соціального характеру, наприклад, невідповідність іноземців принципам співпраці та соціального

співіснування в Польщі
 Ментальність наукового середовища - небажання вносити зміни у сферу навчання докторантів
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Кампус B 

ЛОДЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА 

Дякуємо за увагу
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