
 
 
 
 

Uchwała nr 44/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 26 października 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 367/2019/2020 

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 28 października 2019 r. 

dotyczącej 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) Senat postanawia, co następuje: 
 

 
§ 1 

W uchwale nr 367/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
z dnia 28 października 2019 r. dotyczącej sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora: 
 
 
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część 

pracy zbiorowej albo zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie wieloautorskich 
artykułów naukowych, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania  
o nadanie stopnia doktora:  
1) oświadczenie, w którym określa merytoryczny wkład w powstanie pracy zbiorowej 

albo zbioru; określenie wkładu kandydata powinno być na tyle precyzyjne, aby 
umożliwić ocenę jego udziału i roli w powstaniu osiągnięcia; oświadczenie potwierdza 
promotor;  

2) oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny merytoryczny wkład 
każdego z nich w powstanie pracy zbiorowej albo zbioru; w przypadku, gdy praca 
zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenia co 
najmniej czterech pozostałych współautorów.”; 

 
 
2) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
 „4. W przypadku nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki czynności  

w postępowaniu określone w § 5, 6, 7 i 8 dokonuje odpowiednio senat, rektor oraz 
komisja doktorska. Komisję doktorską powołuje senat i określa jej skład.”; 

 
3)  § 5 otrzymuje brzmienie: 
 „Sposób wyznaczania i zmiany promotora w przypadku kandydata odbywającego 

kształcenie w szkole doktorskiej określa regulamin szkoły doktorskiej.”; 

 

4) dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„1.  Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed 
wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składa do właściwej 
rady naukowej wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów.  

2. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez 
co najmniej jednego promotora. 

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



1) propozycję osoby promotora wraz z uzasadnieniem; 
2) zgodę osoby wskazanej w pkt 1 na objęcie funkcji promotora. 

4. Rada naukowa dyscypliny wyznacza promotora w pierwszej kolejności spośród 
osób, które wyraziły zgodę na objęcie opieki naukowej. 

5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3 pkt 2 rada naukowa dyscypliny 
wyznacza promotora. 

6.  W przypadku zmiany promotora, tryb określony w ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. 
7. W przypadku wyznaczenia promotora lub promotorów pomocniczych tryb określony 

w ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.”; 
 
5)  w § 6 ust. 1, pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 
 „2) zaświadczenie kierownika szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej potwierdzające 

zrealizowanie programu kształcenia – w przypadku osób kształcących się w szkole 
doktorskiej;”; 

 
6)  w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 „5.  Kandydat przygotowujący rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym kieruje 

wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora do 
przewodniczącego właściwej rady naukowej dyscypliny za pośrednictwem 
prorektora. Prorektor odmawia przekazania wniosku przewodniczącemu właściwej 
rady, jeśli nie spełnia on wymogów określonych w ust. 1. Podstawą odmowy jest 
również negatywna weryfikacja wymogów, o których mowa w § 10.”; 

 
7) w § 8 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: 

„11. 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. 

12. Uchwałę podjętą w trybie określonym w ust. 11 podpisuje przewodniczący komisji 
doktorskiej oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu w sposób bezpośredni.”;  

 
8) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dokonuje 
komisja powołana przez prorektora w porozumieniu z przewodniczącym właściwej 
rady naukowej dyscypliny spośród specjalistów w zakresie zagadnień, których 
dotyczyć ma postępowanie o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.”; 

 
9) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 oraz zasady zwalniania z opłaty określa 

odrębna uchwała.”. 
 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym § 1 pkt 6 uchwały wchodzi w życie  
z mocą od dnia 1 października 2020 r.  
 

REKTOR 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 


