Uchwała nr 421/2019/2020
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej
Na podstawie art. 205 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) Senat postanawia, co następuje:
§1
W Regulaminie Szkoły Doktorskiej z dnia 27 maja 2019 roku, stanowiącym załącznik do
uchwały Senatu UAM nr 293/2018/2019:
1)

w § 13:
a) dotychczasowy pkt 3 w ust. 3 oznacza się jako ust. 4;
b) dotychczasowy pkt 4 w ust. 3 oznacza się jako ust. 5;

2)

§ 15 otrzymuje brzmienie:
„1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana
przez co najmniej jednego promotora.
2. W terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia kształcenia właściwa rada naukowa
dyscypliny wyznacza, na wniosek doktoranta, opiekuna naukowego.
3. W przypadku, gdy rozprawa doktorska będzie przygotowana w dziedzinie nauki,
opiekuna naukowego wyznacza senat, na wniosek doktoranta.
4. Doktorant składa wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3, za pośrednictwem
kierownika właściwej szkoły doktorskiej.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3, zawiera:
1) propozycję osób do objęcia opieką naukową nad przygotowaniem rozprawy
doktorskiej wraz z uzasadnieniem;
2) zgodę osób wskazanych w pkt 1 na objęcie funkcji opiekuna naukowego.
6. Rada naukowa dyscypliny wyznacza osobę lub osoby do sprawowania opieki
naukowej, wybierając spośród osób, które wyraziły zgodę i mogą wykazać się
odpowiednim dorobkiem.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5 pkt 2, odpowiednio rada
naukowa dyscypliny albo senat wyznacza osobę do pełnienia funkcji promotora.
8. W przypadku zmiany opiekuna naukowego, tryb określony w ust. 5-7 stosuje się
odpowiednio.
9. Przewodniczący rady naukowej dyscypliny albo senatu niezwłocznie informuje
prorektora o wyznaczeniu opiekuna naukowego.”;

3)

uchyla się § 16;

4)

dotychczasowy § 19 oznacza się jako § 20;

5)

dotychczasowy § 20 oznacza się jako § 19;

6)

uchyla się § 21.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.
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