
 

 Zarządzenie nr 71/2019 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 16 października 2019 roku 

 

w sprawie: zasad dotyczących przeprowadzania postępowań doktorskich, postępowań 
habilitacyjnych wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku (tryb 
przejściowy) 
 

W związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) informuję o zasadach 

dotyczących prowadzenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przewodów 

doktorskich i postępowao habilitacyjnych wszczętych i niezakooczonych przed dniem 1 

października 2019 roku. 

Nadawanie stopnia naukowego doktora 

1. Przewody doktorskie wszczęte i niezakooczone przed dniem 1 października 2019 roku są 

prowadzone na dotychczasowych zasadach, z tym że stopieo naukowy doktora nadaje 

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a czynności w postępowaniu o nadanie 

stopnia naukowego doktora prowadzi właściwa Rada Dyscypliny. 

2. Dotychczasowe zasady to zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

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

U. z 2017 r. poz. 1789) oraz wszelkich aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 

obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego, a w 

szczególności rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 

3. Rada Dyscypliny prowadzi postępowania w oparciu o dokumentację przekazaną przez 

Dziekana Wydziału jako przewodniczącego Rady Wydziału, która do 30.09.2019 r. 

prowadziła postępowania w danej dyscyplinie naukowej. 

4. Dotychczas dokonane czynności w przewodach doktorskich pozostają w mocy. 

5. Jeżeli zaistnieją uzasadnione przyczyny, zmiany promotora, tematu rozprawy, 

recenzentów dokonuje rada dyscypliny. 

6. Komisja do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisja do przyjęcia rozprawy 

doktorskiej, powołane przez radę wydziału do czynności związanych z przewodem 

doktorskim, zachowują swoje kompetencje. 

7. Jeżeli nie została powołana komisja do przeprowadzenia egzaminów doktorskich, rada 

dyscypliny powołuje komisje na zasadach dotychczasowych w zakresie: 
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1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – co 

najmniej cztery osoby; 

2) dyscypliny dodatkowej – co najmniej trzy osoby; 3) języka obcego nowożytnego – co 

najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, 

a pozostałe posiadają co najmniej stopieo doktora. 

8. Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący rady dyscypliny, jeżeli nie zostały 

wyznaczone przed dniem 1 października 2019 roku. 

9. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich rada dyscypliny 

przeprowadzająca postępowanie doktorskie, na wniosek kandydata, może wyrazid zgodę 

na powtórne zdawanie tego egzaminu.  

10. Jeżeli w przewodzie doktorskim nie została powołana komisja do przyjęcia rozprawy 

doktorskiej i przeprowadzenia publicznej obrony, rada dyscypliny może powoład co 

najmniej jedenastoosobową komisję, zwaną dalej „komisją doktorską”, złożoną z: 1) 

członków rady wydziału na którym dotychczas prowadzone było postępowanie, 

posiadających tytuł profesora lub stopieo doktora habilitowanego w dyscyplinie 

naukowej reprezentującej dyscyplinę odpowiadającą tematowi rozprawy doktorskiej lub 

z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego i prowadzą działalnośd naukową lub 

dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej; 2) recenzentów rozprawy doktorskiej; 

3) promotora/promotorów (promotor pomocniczy może wchodzid w skład komisji 

doktorskiej bez prawa udziału w głosowaniu). 

11. Komisja doktorska uprawniona jest do: 1) podejmowania uchwał w przedmiocie 

dopuszczenia rozprawy doktorskiej do publicznej obrony; 2) przeprowadzenia publicznej 

obrony rozprawy doktorskiej; 3) podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej 

obrony i przedłożenia wniosku do rady dyscypliny w sprawie nadania lub odmowy 

nadania stopnia naukowego doktora. 

12. Kandydat przedkłada promotorowi/promotorom rozprawę doktorską wraz ze 

streszczeniem w języku polskim i angielskim.  

13. Promotor/promotorzy przekazuje/-ą rozprawę doktorską oraz streszczenia 

przewodniczącemu właściwej rady dyscypliny w formie elektronicznej i w formie 

papierowej (rozprawę w 4 egzemplarzach) wraz z pisemną opinią/opiniami 

promotora/promotorów o rozprawie. 

14. W przypadku, gdy Rada Wydziału nie podjęła uchwały w sprawie powołania recenzentów 

przewodniczący rady dyscypliny przedstawia radzie wniosek o wyznaczenie co najmniej 

dwóch recenzentów. Rada dyscypliny powołuje recenzentów uchwałą, w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.    

15. Recenzentem nie może byd pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także 

osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.  

16. Jeżeli recenzja zawiera wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy 

doktorskiej, komisja doktorska może zdecydowad o zwróceniu się do kandydata o 

uzupełnienie lub poprawę rozprawy doktorskiej. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę 



3/7 
 

doktorską kandydat przedkłada przewodniczącemu rady dyscypliny przeprowadzającej 

postępowanie doktorskie, który kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych 

recenzentów. Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy 

doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji. 

17. W przypadku gdy otrzymana recenzja: 

1) nie zawiera konkluzji o spełnianiu bądź niespełnieniu warunków ustawowych; 

2) zawiera wniosek recenzenta o poprawę rozprawy, ale bez wskazania sposobu 

jej poprawy; 

3) zawiera inne uchybienia formalne 

przewodniczący rady dyscypliny może zwrócid się do recenzenta o uzupełnienie recenzji. 

18. Przewodniczący rady dyscypliny przekazuje przewodniczącemu komisji doktorskiej akta 

postępowania w tym protokoły egzaminacyjne oraz recenzje, a komisja doktorska po 

zapoznaniu się nimi oraz z rozprawą doktorską i opinią promotora/promotorów 

podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej 

obrony. 

19. Przewodniczący rady dyscypliny zamieszcza streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z 

recenzjami na stronie internetowej Uczelni. Streszczenie rozprawy doktorskiej 

zamieszcza się w dniu podjęcia przez komisję doktorską lub radę dyscypliny uchwały o 

przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. 

Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia 

nadania stopnia naukowego doktora przez Senat. Warunek zamieszczenia streszczenia 

rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest 

objęty ochroną informacji niejawnych. 

20. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący rady dyscypliny 

przekazuje wszystkie recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy do Centralnej Komisji (od 

1 stycznia 2021 Rady Doskonałości Naukowej) w formie elektronicznej w celu ich 

opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. 

21. Komisja doktorska, na posiedzeniu niejawnym, podejmuje uchwałę bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na 

mocy której: 

1) dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 

2) wnioskuje do rady dyscypliny o niedopuszczenie do publicznej obrony; 

3) zwraca kandydatowi rozprawę doktorską w celu dokonania jej poprawy w 

określonym przez komisję terminie. 

22. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej 

obrony, komisja doktorska przedstawia Senatowi Uczelni projekt stosownej uchwały 

wraz z uzasadnieniem, a Senat w drodze uchwały podejmuje decyzję czy podziela 

stanowisko komisji.  

23. Przewodniczący rady dyscypliny wyznacza termin i miejsce publicznej obrony oraz 

zawiadamia inne uprawnione jednostki na co najmniej dziesięd dni przed wyznaczonym 
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terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie na stronie 

internetowej Uniwersytetu. 

24. Publiczna obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej albo rady 

dyscypliny, w obecności co najmniej połowy składu komisji doktorskiej/rady dysycpliny, 

w tym przewodniczącego, promotora, drugiego promotora, kopromotora i przynajmniej 

jednego recenzenta. 

25. Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeo i wyników rozprawy doktorskiej 

przewodniczący komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a w przypadku 

nieobecności recenzenta, odczytanie recenzji, a następnie otwiera dyskusję. 

26. Po zakooczeniu dyskusji, na posiedzeniu niejawnym, komisja doktorska podejmuje 

uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia obrony doktorskiej oraz przygotowuje projekt 

uchwały dla Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie nadania lub 

odmowy nadania stopnia naukowego doktora; wniosek o odmowie nadania stopnia 

wymaga uzasadnienia.  

27. Komisja doktorska w uzasadnionych przypadkach może podjąd decyzję o 

doprecyzowaniu nadanego stopnia o specjalnośd naukową. W takim przypadku decyzja 

komisji doktorskiej powinna zostad zaprotokołowana w protokole z niejawnej części 

posiedzenia. W przypadku gdy komisja doktorska sprecyzowała specjalnośd Doktorant 

może zwrócid się z odpowiednio umotywowanym wnioskiem do Rektora o zamieszczenie 

specjalności na dyplomie doktora.  

28. Przewodniczący rady dyscypliny przekazuje do Biura Rektora protokół przygotowany 

według ujednoliconego wzoru (zał. Nr 3) w wersji papierowej i elektronicznej (skan)  

29. Przewodniczący komisji doktorskiej przedstawia podczas posiedzenia Senatu projekt 

uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora 

30. Senat podejmuje uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego 

doktora w głosowaniu tajnym. Do pozytywnej decyzji wymagana jest bezwzględna 

większośd głosów „za”, przy czym prawo głosu mają członkowie Senatu z zatrudnieni na 

stanowiskach profesora i profesora uczelni. 

31. Jeżeli przez recenzentów został zgłoszony wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, 

komisja doktorska przeprowadza nad nim dyskusję, biorąc także pod uwagę przebieg 

obrony, i może wnioskowad o wyróżnienie rozprawy przez radę dyscypliny. Wniosek 

dotyczący wyróżnienia rozprawy doktorskiej może zostad poddany pod głosowanie po 

podjęciu przez Senat uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora.  

32. Dyplom doktorski sporządzany jest przez Biuro Kadr. Dyplom podpisuje Rektor jako 

Przewodniczący Senatu, Przewodniczący Rady Dyscypliny oraz Promotor 

33. Rada dyscypliny uchwałą podejmuje decyzję o zamknięciu przewodu doktorskiego, gdy 

kandydat do stopnia naukowego doktora w wyznaczonym terminie: 

1) nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo ich nie zda; 2) nie przedstawi 

rozprawy doktorskiej; 3) otrzyma negatywną opinię promotora lub rozprawa 

doktorska nie zostanie przyjęta. 
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34. Rada dyscypliny może podjąd w drodze uchwały decyzję o umorzeniu przewodu 

doktorskiego zgodnie z art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U.2018.0.2096) 

35. Stopnie nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. 

36. Przewody doktorskie, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów, 

niezakooczone do dnia 31 grudnia 2021 roku odpowiednio umarza się albo zamyka się. 

Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu. 

37. Wzory protokołów w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do 

publicznej obrony, przyjęcia obrony doktorskiej oraz protokół zawierający wniosek 

komisji doktorskiej lub rady dyscypliny do Senatu o nadanie stopnia naukowego doktora 

zostały określone w załącznikach odpowiednio nr 1, nr 2 i nr 3. 

 

Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

1. Postępowania habilitacyjne wszczęte i niezakooczone przed dniem 1 października 2019 

roku są prowadzone na dotychczasowych zasadach, z tym że stopieo doktora 

habilitowanego nadaje Senat UP w Lublinie. 

2. Dotychczasowe zasady to zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

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

z 2017 r. poz. 1789) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 

obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego, a w 

szczególności rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 

3. Dziekan wydziału, jako przewodniczący rady wydziału, niezwłocznie przekazuje właściwej 

radzie dyscypliny wszelką dokumentację związaną z wszczętymi i niezakooczonymi przed 

dniem 1 października 2019 roku postępowaniami habilitacyjnymi. 

4. Dotychczas dokonane czynności w postępowaniach habilitacyjnych pozostają w mocy. 

5. W przypadku, gdy Uniwersytet został wskazany, jako właściwy do przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego, niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Centralnej Komisji 

o wszczęciu postępowania lub powołaniu Komisji habilitacyjnej wniosek wraz z 

dokumentacją przekazuje się przewodniczącemu właściwej rady dyscypliny. 

6. Jeżeli kandydat ubiegający się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nie 

jest pracownikiem Uniwersytetu, składa – przed wymienionym wyżej posiedzeniem rady 

dyscypliny – pisemne oświadczenie zobowiązujące do pokrycia kosztów postępowania 

przez niego lub przez jednostkę w której jest zatrudniony lub inny podmiot.  

7. W sytuacji, gdy rada dyscypliny nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego, przewodniczący rady dyscypliny przedstawia Senatowi Uczelni projekt 
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stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem, a Senat w drodze uchwały podejmuje decyzję, 

czy podziela stanowisko komisji i niezwłocznie informuje o tym Centralną Komisję. 

8. Rada dyscypliny podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania i jednocześnie proponuje 

trzech członków komisji habilitacyjnej o uznanej renomie naukowej (w tym 

międzynarodowej), w tym sekretarza i recenzenta, którzy zostaną powołani przez 

Centralną Komisję w skład komisji habilitacyjnej. 

9. Po otrzymaniu pisma z Centralnej Komisji o powołaniu komisji habilitacyjnej, 

przewodniczący rady dyscypliny przesyła stosowną dokumentację do recenzentów 

zlecając im wykonanie recenzji w terminie nie dłuższym niż sześd tygodni. Komplet 

dokumentów wraz z umowami przesyła także do Przewodniczącego oraz pozostałych 

członków komisji habilitacyjnej  

10. Recenzenci przedkładają recenzje w wersji papierowej i elektronicznej przewodniczącemu 

rady dyscypliny. Przewodniczący rady dyscypliny przekazuje wszystkie otrzymane recenzje 

sekretarzowi komisji habilitacyjnej. 

11. Sekretarz ustala w porozumieniu z przewodniczącym komisji habilitacyjnej miejsce i 

termin odbycia posiedzenia komisji habilitacyjnej. Sekretarz komisji habilitacyjnej 

przekazuje członkom komisji habilitacyjnej recenzje sporządzone przez recenzentów. W 

przypadku podjęcia przez komisję decyzji o odbyciu rozmowy z kandydatem na temat jego 

osiągnięd i planów naukowych sekretarz komisji zawiadamia kandydata o terminie, 

miejscu i przedmiocie planowanej rozmowy. 

12. Posiedzenia komisji habilitacyjnej mogą odbywad się w formie wideokonferencji pod 

warunkiem, że kandydat nie złożył wniosku o tajnym trybie głosowania. Posiedzenia są 

protokołowane a protokoły podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza komisji. 

Uchwała komisji podpisywana jest przez wszystkich członków komisji. 

13. Sekretarz komisji habilitacyjnej przekazuje do Biura Rektora uchwałę komisji habilitacyjnej 

wraz z uzasadnieniem, w wersji papierowej i elektronicznej (skan)  

14. Sekretarz komisji habilitacyjnej przedstawia wniosek komisji podczas posiedzenia Senatu. 

Na podstawie opinii komisji habilitacyjnej Senat UP podejmuje uchwałę o nadaniu lub 

odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.  

15. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

podejmowana jest w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do pozytywnej 

decyzji wymagana jest bezwzględna większośd głosów „za”, przy czym prawo głosu mają 

członkowie senatu z zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora uczelni.  

16. Dyplom doktora habilitowanego sporządzany jest przez Biuro Kadr. Dyplom podpisuje 

Rektor jako Przewodniczący Senatu, Przewodniczący komisji habilitacyjnej oraz 

Przewodniczący Rady Dyscypliny 

17. W terminie czternastu dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego Przewodniczący Senatu zarządza przekazanie 
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do Centralnej Komisji, w formie elektronicznej, kopii uchwały, kopii uchwały komisji 

habilitacyjnej zawierającej opinię oraz kopie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym. 

18. Przewodniczący rady dyscypliny zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem 

(niezwłocznie po wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania), informację o 

składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o 

nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, wraz z 

uzasadnieniem (niezwłocznie po podjęciu uchwały). 

 

 

Finansowanie postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora oraz nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego wszczętych i nie zakończonych do 30.09.2019 r. 

  

1. koszty postępowao o nadanie stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego 

pracowników Uczelni finansowane są ze środków wydziału na którym zatrudniony jest 

pracownik 

2. koszty postępowao o nadanie stopnia naukowego doktora studentów studiów 

doktoranckich finansowane są ze środków wydziału, na którym student realizuje studia 

doktoranckie 

3. koszty postępowao o nadanie stopnia naukowego doktora osób niebędących 

pracownikami uczelni oraz nieposiadających statusu studenta studiów doktoranckich 

finansowane są na podstawie umów zawartych w oparciu o przepisy obowiązujące w 

dacie wszczęcia przewodu. 

4. koszty postępowao o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego osób 

niebędących pracownikami uczelni finansowane są na podstawie umów zawartych w 

oparciu o przepisy obowiązujące w dacie wszczęcia przewodu. 
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