
Tryb postępowania w sprawach o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie: nauki 

o Ziemi i środowisku w Uniwersytecie Wrocławskim – dotyczy przewodów doktorskich 

wszczętych i niezakończonych przed 30 kwietnia 2019 roku. 

 

1. Podstawy prawne 
 
1) Ustawa – ustawa z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

2018 poz. 1668 z późn. zm.);  
2) Ustawa o stopniach – ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1789);  

3) Ustawa wprowadzająca – ustawa z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669 z późn. zm.); 

4) Uchwała nr 131 /2019  Senatu UWr  z dnia 25 września 2019 r.  w sprawie trybu 

postępowania w sprawach  o nadanie  stopni naukowych doktora i doktora 

habilitowanego w UWr : 

5) Uchwała nr 134 /2019  z dnia 25 września  2019 r . w sprawie  Regulaminu Szkoły 

doktorskiej  UWr  

6) Rozporządzenie MNiSzW z  dnia  19 stycznia  2018 r.  z w sprawie szczegółowego trybu 

i warunków przeprowadzania czynności w  przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie  tytułu profesora . ( Dz. U.  poz. 261) 

 

2. Informacje ogólne 
 
Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone do 30 kwietnia 2019 roku przeprowadzane 

są na zasadach dotychczasowych określonych w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o 

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

2003Nr 65poz. 595) z zastrzeżeniem, że: 

2.1. stopnie nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.);  

2.2. rozpoczęte postępowanie kontynuuje i stopień naukowy nadaje Rada Dyscypliny: 

nauki o Ziemi i środowisku, Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2.3. stosuje się wymagania stawiane doktorantom – w tym weryfikacja efektów uczenia 

się na  8 poziomie KRK – i procedury określone w  przepisach dotychczasowych. 

Rada dyscypliny powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie  

 

3. Wymagania dotyczące rozprawy doktorskiej 

 

3.1. Rozprawa doktorska, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego 

lub oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie projektowe, 

konstrukcyjne, technologiczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata 

w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia 

pracy naukowej. 

3.2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub 

spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie 

zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach 

naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie 

przepisów dotyczących finansowania nauki. Rozprawę doktorską może stanowić praca 

projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, jeżeli 



odpowiada warunkom określonym w odpowiednich przepisach prawnych. Rozprawę 

doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, 

jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, 

wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy. 

3.3. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a 

rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku 

polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być 

opatrzona opisem w języku polskim i angielskim. 

3.4. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący  Rady  przekazuje CK 

kopie wszystkich recenzji i kopię streszczenia rozprawy zapisane na  informatycznym 

nośniku danych.  

 

4. Powołanie Komisji doktorskiej oraz Komisji do przeprowadzenia egzaminów 

doktorskich 

 

4.1.  Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w 

formie papierowej i elektronicznej oraz oświadczeniem o prawach autorskich. 

4.2. Dodatkowo kandydat powinien przygotować 4 egzemplarze rozprawy w formie 

papierowej (2 dla recenzentów, oraz po 1 egzemplarzu do biblioteki i do archiwum) 

oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej. 

4.3. Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, promotor sprawdza ją z 

wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.  

4.4. Promotor przedstawia przewodniczącemu Rady Dyscypliny rozprawę doktorską wraz 

ze swoją pisemną opinią oraz raportem z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.  

4.5. Rada Dyscypliny na wniosek przewodniczącego powołuje Komisje do przeprowadzenia 

egzaminów doktorskich (jeżeli nie zostały wcześniej powołane) z:  

a. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej; 

b. dyscypliny dodatkowej; 

c. obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie 

stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka 

obcego. 

 

EGZAMINY DOKTORSKIE POWINNY BYĆ ZŁOŻONE PRZED  PRZYJĘCIEM ROZPRAWY 

DOKTORSKIEJ  

 

4.6. Rada dyscypliny może powołać Komisję Doktorską. 

4.7. Składy i przewodniczących Komisji, o których mowa w punktach 4.5 i 4.6 proponuje 

Przewodniczący Rady Dyscypliny po konsultacji z promotorem rozprawy doktorskiej. 

4.8. Komisja doktorska pełni funkcję komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora i podlega Radzie Dyscypliny: nauki o Ziemi i środowisku, Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  

4.9. W skład Komisji Doktorskiej wchodzą:  

a. Przewodniczący Komisji, będący członkiem Rady Dyscypliny nauki o Ziemi i 

środowisku, Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadający stopień doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora;  

b. członkowie komisji, będący członkami Rady Dyscypliny nauki o Ziemi i 

środowisku, Uniwersytetu Wrocławskiego posiadający stopień doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora, czynni naukowo w badaniach w zakresie 

tematyki rozprawy doktorskiej, w liczbie co najmniej sześciu; 



c. promotor lub promotorzy;  

d. recenzenci. 

4.10. Komisja doktorska posiada uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie 

przyjęcia oraz dopuszczenia rozprawy doktorskiej do publicznej obrony oraz przyjęcia 

publicznej obrony rozprawy doktorskiej, a także do prowadzenia obrony rozprawy 

doktorskiej.  

4.11. Komisja doktorska podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej 50% składu Komisji, w tym przy obecności promotora i 

przynajmniej jednego recenzenta. 

4.12. Posiedzenia Komisji Doktorskiej są protokołowane. Protokół sporządza osoba 

spoza składu komisji, wyznaczona przez przewodniczącego komisji na wniosek 

promotora. 

 

5. Sposób powoływania recenzentów 

 

Tryb powoływania recenzentów w przewodach doktorskich prowadzonych przez Radę 

Dyscypliny: nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego określa  
Uchwała Nr 18 Rady Dyscypliny: nauki o Ziemi i środowisku z dnia 13 grudnia 2019 roku 

w sprawie sposobu wyznaczania recenzentów w przewodach doktorskich i habilitacyjnych 

prowadzonych w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

6. Przyjęcie i obrona rozprawy doktorskiej 

 

6.1. Komisja doktorska po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora 
recenzjami rozprawy i wynikami egzaminów doktorskich przeprowadza tajne 
głosowanie i podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do 
publicznej obrony. 

6.2.  W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia rozprawy do 
publicznej obrony, przewodniczący Komisji Doktorskiej sprawę wraz z uzasadnieniem 
Radzie Dyscypliny przeprowadzającej przewód, która podejmuje uchwałę w tej 

sprawie. 
6.3. Przewodniczący Komisji Doktorskiej w porozumieniu z promotorem i recenzentami  

wyznacza miejsce i termin obrony informując o tym przewodniczącego Rady 
Dyscypliny.  

6.4. O dacie i miejscu obrony zawiadamia się jednostki uprawnione do nadawania stopnia 
doktora w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku oraz wywiesza ogłoszenie w 
siedzibie jednostki na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. W zawiadomieniach 

podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu 
umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią.  

6.5. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji 
Doktorskiej. W posiedzeniu biorą udział promotor lub promotorzy oraz przynajmniej 
jeden recenzent. Obradami kieruje przewodniczący Komisji lub upoważniony przez 
niego inny członek Komisji Doktorskiej.  

6.6. Przebieg obrony rozprawy doktorskiej, zarówno jawnej jak i niejawnej części 

posiedzenia jest protokołowany. Protokół sporządza osoba spoza składu komisji, 

wyznaczona przez przewodniczącego komisji na wniosek promotora. 

6.7. Część jawna posiedzenia składa się z: 

6.7.1. Przedstawienia sylwetki doktoranta oraz jego dorobku naukowego i 

zawodowego. 

6.7.2. Przedstawienia przez kandydata autoreferatu zawierającego główne tezy 

rozprawy doktorskiej.  



6.7.3. W dalszej części posiedzenia przewodniczący obradom zarządza przedstawienie 

recenzji, a następnie otwartą dyskusję. Wszyscy obecni na  posiedzeniu mają 

prawo zadawania pytań kandydatowi do stopnia doktora.  

6.7.4. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący obradom Komisji 

zarządza odczytanie jego recenzji wskazując osobę, przez którą recenzja ma być 

odczytana. 

6.7.5. Po zakończeniu publicznej dyskusji przewodniczący obradom Komisji zwołuje 

posiedzenie niejawne. 

6.8. W niejawnej części posiedzenia Komisja podejmuje w drodze głosowania uchwałę o 
przyjęciu lub odmowie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Następnie 

Komisja głosuje nad wnioskiem do Rady Dyscypliny: nauki o Ziemi i środowisku w 
sprawie nadania stopnia doktora. Komisja przygotowuje projekt uchwały w sprawie 
nadania stopnia doktora lub odmowy nadania stopnia doktora i przedstawia go Radzie 
Dyscypliny. Jeżeli są ku temu podstawy, Komisja Doktorska przedstawia Radzie 
Dyscypliny wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. 

6.9. Komisja doktorska podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej 50% składu Komisji, w tym przy obecności promotora i 

przynajmniej jednego recenzenta. 

6.10. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku, w drodze 
decyzji administracyjnej nadaje Rada Dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W uzasadnionych przypadkach w drodze uchwały, Rada 
Dyscypliny może uznać rozprawę doktorską za wyróżniającą. 

6.11. W przypadku podjęcia uchwały o odmowie nadania stopnia doktora Rada 
Dyscypliny sporządza jej uzasadnienie zawierające podstawy faktyczne i prawne 

uwzględniając wszystkie przesłanki, na podstawie których wydano decyzję o odmowie.  
6.12. Decyzje w postępowaniu o nadanie stopnia doktora podpisuje w imieniu Rady  

Dyscypliny jej przewodniczący.  
6.13. Jednostka organizacyjna Instytut zapewniający obsługę właściwego 

postępowania prowadzi jego dokumentację, w tym przygotowuje umowy i rachunki 
dla recenzentów, przesyła prace do zrecenzowania (z pismem przewodnim 
przewodniczącego Rady Dyscypliny, umowami  i rachunkami), oraz sprawuje pieczę 

nad dokumentacją postępowania. 
 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 

     Dr hab. Jakub Kierczak prof.UWr 

 


