
 

 

 

 

Uchwała nr 133/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

dotycząca określenia sposobu postępowania  

w sprawie nadania stopnia doktora 

 

 

 

 

Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższych i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1669 ze zm.) Senat postanawia, co następuje: 

 

 

Rozdział I.  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zm.); 

2) Uniwersytecie – rozumie się przez to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu; 

3) radzie naukowej dyscypliny – rozumie się przez to organ Uniwersytetu utworzony na 

podstawie art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 4 ustawy; 

4) kandydacie – rozumie się przez to osobę ubiegającą się o nadanie stopnia 

naukowego doktora w dyscyplinie nauki lub sztuki albo dziedzinie nauki; 

5) prorektorze – rozumie się przez to prorektora właściwego do spraw doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

6) komisji doktorskiej – rozumie się przez to komisję powołaną do przeprowadzenia 

czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora; 

7) PRK – rozumie się przez to Polską Ramę Kwalifikacji.  

 

§ 2 

1. Uchwała reguluje sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

w Uniwersytecie kandydatom, którzy:  

1) przygotowali rozprawę doktorską w trybie kształcenia doktorantów;  

2) ubiegają się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym;  

3) rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się  

o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie.  



2. Regulację dotyczącą sposobu wyznaczania i zmiany promotora dla kandydata 

odbywającego kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu określa uchwała Senatu  

w sprawie regulaminu szkół doktorskich. 

 

§ 3 

1. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór 

opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, 

konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna  

i wyodrębniona część pracy zbiorowej. 

2. W przypadku, gdy rozprawę doktorską lub jej element stanowi wieloautorski artykuł 

naukowy lub wieloautorska monografia naukowa kandydat wraz ze złożeniem rozprawy 

doktorskiej:  

1)  przedkłada oświadczenie, w którym określa merytoryczny wkład w powstanie 

publikacji; określenie wkładu kandydata powinno być na tyle precyzyjne, aby 

umożliwić ocenę jego udziału i roli w powstaniu osiągnięcia; oświadczenie 

potwierdza promotor;  

2)  przedkłada oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny 

merytoryczny wkład każdego z nich w powstanie publikacji; w przypadku, gdy 

wieloautorski artykuł naukowy lub wieloautorska monografia naukowa ma więcej niż 

pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenia co najmniej czterech 

pozostałych współautorów. 

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń 

współautorów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, kandydat załącza jedynie oświadczenie,  

o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

 

§ 4 

1. Organem Uniwersytetu właściwym w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 

jest rada naukowa dyscypliny, w której stopień doktora ma zostać nadany. 

2. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora może dokonywać 

komisja doktorska powołana przez radę, o której mowa w ust. 1.  

3. Organem Uniwersytetu właściwym w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora  

w dziedzinie nauki jest senat Uniwersytetu.  

4. W przypadku określonym w ust. 3 senat Uniwersytetu powołuje komisję doktorską oraz 

określa jej skład. Kandydatów do komisji może zgłosić każda rada naukowa dyscypliny 

przynależącej do dziedziny objętej postępowaniem.  

5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4 do postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora w dziedzinie stosuje się odpowiednio przepisy regulujące postępowanie  

w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie. 

 

Rozdział II.  

Sposób wyznaczania i zmiany promotora 

 

§ 5 

1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez 

promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego. 



2. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora, a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora.  

3. Promotorem może być osoba niespełniająca wymogów, o których mowa w ust. 2, która 

jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada naukowa 

dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień 

naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.  

4. Przewodniczący rady naukowej dyscypliny jest odpowiedzialny za ustalenie, czy osoba 

proponowana na promotora spełnia wymogi określone w ustawie.  

 

§ 6 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przed 

wszczęciem postępowania składa do rady naukowej dyscypliny wniosek o wyznaczenie 

promotora lub promotorów.  

2. Osoba, która rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020  

i ubiega się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie składa do 

rady naukowej dyscypliny wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów. W tym 

przypadku złożenie wniosku o wyznaczenia promotora lub promotorów wszczyna 

postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera: 

1)  propozycję osoby promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego 

wraz z uzasadnieniem; 

2)  zgodę osoby wskazanej w pkt 1 na objęcie funkcji promotora oraz promotora 

pomocniczego albo oświadczenie, że zgody takiej kandydat nie może uzyskać. 

4. Rada naukowa dyscypliny wyznacza promotora, promotorów lub promotora 

pomocniczego w pierwszej kolejności spośród osób, które wyraziły zgodę na objęcie 

opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. 

5. Do wniosku kandydata o zmianę promotora lub promotora pomocniczego ust. 3  

i 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli wniosek w sprawie wyznaczenia lub zmiany promotora, promotorów lub 

promotora pomocniczego nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa lub 

niniejszym paragrafie, przewodniczący rady naukowej dyscypliny wzywa kandydata do 

usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, 

że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

 

Rozdział III. 

Tryb złożenia rozprawy doktorskiej 

 

§ 7 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora kandydatowi, który: 

1) przygotował rozprawę doktorską w trybie kształcenia doktorantów w Uniwersytecie, 

2) ubiega się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, 

wszczyna się na wniosek tej osoby.  

 

§ 8 

1. Wniosek kandydata określonego w § 7 pkt 1 obejmuje: 



1) dane dotyczące kandydata: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres do 

korespondencji, data i miejsce urodzenia oraz numer pesel; 

2) oświadczenie o dyscyplinie, w której ma być nadany stopień doktora, a jeżeli stopień 

doktora ma zostać nadany w dziedzinie – oświadczenie o dziedzinie; 

3) zaświadczenie dyrektora szkoły doktorskiej potwierdzające uzyskanie efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się  

w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub 

dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na 

poziomie biegłości co najmniej B2; 

4) życiorys; 

5) pozytywną opinię promotora, a jeśli wyznaczono większą liczbę promotorów – 

wszystkich promotorów; 

6) informację o dorobku publikacyjnym przedstawianym w postępowaniu; 

7) odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra 

inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 

art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora  

w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go 

wydała; 

8) w wyjątkowych przypadkach zamiast odpisu, o którym mowa w pkt 7, można dołączyć 

dokument potwierdzający ukończenie studiów pierwszego stopnia lub ukończenie 

trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kandydat składa przewodniczącemu właściwej rady 

naukowej dyscypliny. Jeżeli wniosek dotyczy nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki, 

kandydat składa wniosek do senatu za pośrednictwem prorektora.  

 

§ 9 

1. Wniosek kandydata określonego w § 7 pkt 2 obejmuje dane i dokumenty określone  

w § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 4–8. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kandydat składa do przewodniczącego właściwej 

rady naukowej dyscypliny za pośrednictwem prorektora.  

3. Prorektor nie przekazuje wniosku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczącemu 

właściwej rady naukowej dyscypliny, jeżeli nie spełnia wymogów określonych w ust. 1. 

Wniosku nie przekazuje się również w przypadku negatywnej weryfikacji efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. 

4. Wniosek o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki, kandydat składa do senatu za 

pośrednictwem prorektora. 

 

§ 10 

1. Kandydat, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020  

i ubiega się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie przedkłada  

w toku postępowania, nie później jednak niż wraz ze złożeniem rozprawy doktorskiej: 

1) dane i dokumenty określone w § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 4–8;  

2) dokumenty umożliwiające weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 PRK, w szczególności zaświadczenie kierownika studiów 

doktoranckich potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia studiów 

doktoranckich;  



3) dokumenty potwierdzające efekty uczenia się w zakresie znajomości 

nowożytnego języka obcego potwierdzone na zasadach określonych  

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 

r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  

w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu  

o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 261). 

2. Jeżeli uzyskanie zaświadczenia określonego w ust. 1 pkt 2 nie jest możliwe, weryfikacji 

efektów uczenia się dokonuje podczas rozmowy z kandydatem komisja powołana przez 

właściwą radę naukową dyscypliny. 

3. W przypadku gdy kandydat nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość 

nowożytnego języka obcego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu  

i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r. poz. 

261), rada naukowa dyscypliny powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w tym 

zakresie w składzie co najmniej trzech osób, przy czym przynajmniej dwie z nich 

posiadają stopień doktora.  

4. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydat składa do właściwego 

przewodniczącego rady naukowej dyscypliny. Jeżeli wniosek dotyczy nadania stopnia 

doktora w dziedzinie nauki, kandydat składa wniosek do senatu za pośrednictwem 

prorektora. 

 

§ 11 

1. Kandydat określony w § 7 składa wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania: 

1)  cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej w formie pisemnej oraz na elektronicznym 

nośniku danych w formacie pdf – jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną;  

2)  zaakceptowany przez promotora raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy 

doktorskiej określonej w pkt 1 z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego określonego w art. 351 ust. 1 ustawy;  

3)  streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, a w przypadku rozprawy 

doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim; 

jeżeli rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną dołącza się opis w językach 

polskim i angielskim. 

2. Kandydat określony w § 10 ust. 1 wypełnia wymogi określone w ust. 1 w toku 

postępowania.  

 

§ 12 

Jeżeli:  

1) wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie spełnia 

wymagań określonych w przepisach prawa, w § 8 ust. 1 albo w § 9 ust. 1 lub 

2) złożenie rozprawy doktorskiej nie spełnia wymagań określonych w § 3 ust. 2, ust. 3 

lub w § 11,  

odpowiednio przewodniczący rady naukowej dyscypliny albo prorektor wzywa kandydata do 

usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że 

nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

 



Rozdział IV. 

Sposób wyznaczania recenzentów 

 

§ 13 

1. Recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wyznacza 

rada naukowa dyscypliny. 

2. Przewodniczący rady naukowej dyscypliny, po zasięgnięciu opinii promotora, a jeżeli 

wyznaczono większą ich liczbę – wszystkich promotorów, przedstawia radzie naukowej 

dyscypliny nie mniej niż trzech kandydatów na recenzentów spośród osób niebędących 

pracownikami Uniwersytetu oraz uczelni, instytutu Polskiej Akademii Nauk, instytutu 

badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci 

Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora. 

3. Rada naukowa dyscypliny wyznacza trzech recenzentów spośród przedstawionych 

kandydatów. 

4. Do recenzentów stosuje się § 5 ust. 2 i 3. 

 

Rozdział V.  

Tryb powoływania oraz zakres czynności komisji doktorskiej 

 

§ 14 

1. Rada naukowa dyscypliny, na wniosek przewodniczącego rady, może powołać komisję 

do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora.  

W uchwale o powołaniu komisji doktorskiej rada wyznacza zakres czynności komisji  

w granicach określonych w § 15 ust. 1.  

2. Komisję doktorską powołuje się odrębnie dla każdego postępowania.  

3. W skład komisji doktorskiej wchodzą: 

1) przewodniczący; 

2) promotor albo promotorzy; 

3) recenzenci;  

4) co najmniej trzech członków. 

4. Członkami komisji doktorskiej, o których mowa w ust. 3 pkt 4 mogą być wyłącznie osoby 

ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, reprezentujące dyscyplinę 

naukową, w której toczy się postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego 

doktora. W uzasadnionych przypadkach członkiem komisji doktorskiej może być osoba 

ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora posiadająca dorobek naukowy 

z obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej. 

5. Promotor pomocniczy może uczestniczyć w posiedzeniu bez prawa udziału  

w głosowaniu. 

6. Przewodniczący rady naukowej dyscypliny powołuje sekretarza, który protokołuje 

posiedzenia komisji doktorskiej.  

 

§ 15 

1. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora prowadzone przez 

komisję doktorską kończą się uchwałami komisji doktorskiej w przedmiocie: 

1) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;  



2) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 

3) skierowania wniosku do rady naukowej dyscypliny o nadanie albo odmowę nadania 

stopnia doktora; 

4) skierowania wniosku do rady naukowej dyscypliny o wyróżnienie rozprawy 

doktorskiej, o ile taki wniosek został sformułowany w co najmniej dwóch recenzjach 

rozprawy doktorskiej. 

2. Uchwały komisji doktorskiej zapadają w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów, przy udziale co najmniej połowy składu. Podstawą obliczenia bezwzględnej 

większości głosów są wszystkie oddane głosy ważne, a liczba głosów za projektowaną 

uchwałą musi być większa niż suma głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  

3. Uchwała komisji doktorskiej w przedmiocie przyjęcia publicznej obrony rozprawy 

doktorskiej zapada przy udziale przewodniczącego komisji, promotora lub promotorów  

i co najmniej dwóch recenzentów. 

 

§ 16 

1. Posiedzenie komisji doktorskiej może być przeprowadzone z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu, transmisję posiedzenia  

w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz umożliwiających zapewnienie 

tajności głosowania w sytuacji, gdy głosowanie jest przeprowadzane w takim trybie. 

Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia w taki sposób podejmuje przewodniczący 

komisji. Decyzja może dotyczyć wszystkich lub niektórych osób uczestniczących  

w posiedzeniu. 

2. Uchwałę podjętą w trybie określonym w ust. 1 podpisuje przewodniczący komisji 

doktorskiej oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu w sposób bezpośredni. 

 

§ 17 

1. W przypadku dopuszczenia kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 

komisja doktorska wyznacza termin obrony z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3. 

2. Przewodniczący rady naukowej dyscypliny nie później niż 30 dni przed wyznaczonym 

dniem obrony rozprawy doktorskiej udostępnia na stronie BIP Uniwersytetu rozprawę 

doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy 

doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje. 

3. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie 

chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tajemnicą.  

 

§ 18 

1. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała 

pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz spełniła inne wymagania 

określone ustawą i niniejszą uchwałą. oraz uchwałą wydaną na podstawie § 22. 

2. W przypadku niespełnienia wymogów określonych w ust. 1 rada naukowa dyscypliny 

wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony.  

3. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zażalenie do Rady 

Doskonałości Naukowej. 

 



§ 19 

1. Stopień doktora nadaje rada naukowa dyscypliny w drodze decyzji administracyjnej 

podpisanej przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny.  

2. Stopień doktora w dziedzinie nauki nadaje senat Uniwersytetu w drodze decyzji 

administracyjnej podpisanej przez rektora.  

3. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do Rady 

Doskonałości Naukowej.  

 

Rozdział VI.  

Sposób weryfikacji efektów uczenia się w przypadku osób ubiegających się o nadanie 

stopnia doktora w trybie eksternistycznym 

 

§ 20 

W przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym: 

1) efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK podlegają weryfikacji przez 

komisję powołaną przez prorektora w porozumieniu z przewodniczącym właściwej 

rady naukowej dyscypliny spośród specjalistów w zakresie zagadnień naukowych, 

których dotyczyć ma postępowanie o nadanie stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym; 

2) efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są 

potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów poświadczającymi 

znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. 

 

Rozdział VII.  

Zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia 

doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty 

 

§ 21 

1. Uniwersytet pobiera opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora od osoby przygotowującej rozprawę doktorską w trybie 

eksternistycznym. 

2. Opłatę wnosi się na rzecz Uniwersytetu.  

3. Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających  

w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora 

pomocniczego i recenzentów oraz koszty pośrednie na pokrycie innych kosztów 

związanych z postępowaniem, w tym koszty delegacji oraz koszty obsługi 

administracyjnej.  

4. Wysokość opłaty oraz sposób jej wnoszenia ustala się w umowie zawieranej przez 

Uniwersytet z kandydatem lub instytucją, w której jest zatrudniony. 

5. Rektor w drodze zarządzenia określa wzór umowy określonej w ust. 4.  

6. Ostateczną wysokość opłaty ustala rektor po podjęciu uchwały w przedmiocie nadania 

stopnia doktora.  

7. Rektor w uzasadnionych przypadkach może zwolnić kandydata na jego pisemny 

wniosek, z opłaty za postępowanie w całości, w części albo rozłożyć opłatę na raty. 

 

 



Rozdział VIII.  

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 22 

Rada naukowa dyscypliny może złożyć do senatu wniosek o określenie: 

1) szczegółowych zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie 

objętej zakresem jej działania; 

2) dodatkowych wymagań uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie objętej zakresem jej 

działania lub dodatkowych warunków dopuszczenia do obrony.  

  

§ 23 

1. Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2019 roku 

prowadzi się na dotychczasowych zasadach z tym, że od dnia 1 października 2019 roku 

czynności związane z przewodem doktorskim prowadzi rada naukowa dyscypliny, która 

może powołać komisję określoną w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1789). 

2. Przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 roku niezakończone do dnia 31 

grudnia 2022 roku, odpowiednio umarza się albo zamyka się.  

3. Komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów z dyscypliny podstawowej 

odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego 

języka obcego w przewodach wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 roku działają  

w tych przewodach na zasadach dotychczasowych. 

4. Do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych na podstawie uchwały,  

o której mowa w § 24 ust. 1, stosuje się postanowienia tej uchwały. 

 

§ 24 

1. Traci moc uchwała nr 367/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu z dnia 28 października 2019 r. dotycząca sposobu postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 


