
 

Uchwała nr 37/2019-2020 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 stycznia 2020 r.   

w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” 

Na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

postanawia co następuje: 

§ 1 

Uchwala się sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

§2 

Ilekrod w niniejszym dokumencie mowa jest o: 

1. Ustawie - należy rozumied Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

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

2. Ustawie wprowadzającej -  należy rozumied Ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669 z 

późn. zm.); 

3. Uczelni lub UP - należy rozumied Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; 

4. Statucie to należy rozumied Statut Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie przyjęty 

uchwałą Senatu nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019  r.; 

5. Rektorze -należy przez to rozumied Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 

6. Senacie -należy przez to rozumied Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 

7. Radzie dyscypliny - należy rozumied jedną z rad dyscyplin naukowych działających w UP; 

8. Kandydacie - należy rozumied osobę ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego doktora; 

9. Szkole doktorskiej - należy rozumied szkołę doktorską prowadzoną w UP ; 

10. Komisji - należy rozumied komisję doktorską powołaną do dokonywania czynności w 

postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora; 

11. RDN - należy rozumied Radę Doskonałości Naukowej; 

12. BIP- należy rozumied Biuletyn Informacji Publicznej Uczelni; 

13. PRK - należy rozumied Polską Ramę Kwalifikacji; 

14. KPA -należy rozumied Kodeks Postępowania Administracyjnego; 

15. POL-on - należy rozumied Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 
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Postanowienia ogólne 

 §3 

1. Stopieo naukowy doktora nadaje w drodze decyzji administracyjnej Senat Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

2. Decyzję o nadaniu stopnia naukowego doktora podpisuje przewodniczący Senatu. 

3. Postępowanie o nadanie stopnia doktora prowadzi właściwa rada dyscypliny zgodnie z 

procedurą uchwaloną przez Senat. 

4. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora kooczą się podejmowanymi w 

trybie tajnym uchwałami w przedmiocie: 

1) wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3; 

2) wyznaczenia recenzentów; 

3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia kandydata do publicznej obrony rozprawy 

doktorskiej; 

4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 

5) sformułowania wniosku do Senatu o nadanie stopnia doktora; 

6) wyróżnienia rozprawy doktorskiej. 

5. Uchwały wymienione w ust. 4 pkt. Pkt. 1 i 2 podejmuje rada dyscypliny. 

6. Podjęcie uchwał wymienionych w ust. 4 pkt. 3, 4 i 5 rada dyscypliny powierza komisji 

doktorskiej, o której mowa w § 6.  

7. Uchwały rady dyscypliny zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy statutowej liczby jej członków.  

8. Uchwały rady dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia doktora podpisuje w imieniu rady 

dyscypliny jej przewodniczący. Uchwały rady dyscypliny stanowią integralną częśd protokołu z 

jej posiedzenia.  

9. Rady poszczególnych dyscyplin naukowych uwzględniając specyfikę badao naukowych mogą 

określid dodatkowe warunki wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora. W 

przypadku, gdy rada dyscypliny określi dodatkowe wymagania należy je podad do publicznej 

wiadomości.  

10. Stopieo doktora może byd nadawany w danej dyscyplinie wspólnie z inną uczelnią, instytutem 

PAN, instytutem badawczym lub instytutem międzynarodowym, a także z podmiotem 

zagranicznym. Podmioty te muszą mied uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie 

danej dyscypliny. Zasady współpracy określa umowa zawarta w formie pisemnej, która w 

szczególności wskazuje zasady ustalania wysokości i pobierania opłaty za postępowanie w 

sprawie nadania stopnia doktora oraz podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie danych do 

systemu POL-on. 

11. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, w zakresie nieuregulowanym w 

Ustawie, Statucie oraz niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 

2096 z późn. zm.). 
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Kandydat do stopnia doktora 

§4 

1. Kandydatem do stopnia doktora może byd osoba, która: 
1) ukooczyła kształcenie w szkole doktorskiej; 
2) rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020; 
3) ubiega się o nadanie stopnia w trybie eksternistycznym. 

2. Kandydat do stopnia doktora winien spełniad następujące wymagania: 
1) posiadad tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada 

dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dający prawo do 

ubiegania się o nadanie stopnia doktora w paostwie, w którego systemie szkolnictwa 

wyższego działa uczelnia, która go wydała. W wyjątkowych przypadkach jest absolwentem 

studiów pierwszego stopnia lub osobą, która ukooczyła trzeci rok jednolitych studiów 

magisterskich, jeżeli osiągnięcia naukowe cechują się najwyższą jakością,  

2) uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w 

zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub 

dyplomem ukooczenia studiów, poświadczającymi znajomośd tego języka na poziomie 

biegłości językowej co najmniej B2. W przypadku kandydatów określonych w § 4 ust. 1 pkt 

2 efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na 

zasadach dotychczasowych, o których mowa w art. 179 ust. 8 Ustawy wprowadzającej, 

3) posiada  w dorobku co najmniej: 

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych 

materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w 

ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy lub 

b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania 

monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy albo rozdział w 

takiej monografii. 

3. W postępowaniach wszczętych od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. do 

osiągnięd, o których jest mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy zalicza się także publikacje 

określone w art. 179 ust. 6 Ustawy wprowadzającej. 

4. Rada dyscypliny uwzględniając specyfikę badao prowadzonych w danej dyscyplinie może ustalid 
szczegółowe kryteria dla spełnienia wymagania określonego w §4 ust. 2 pkt. 3.  

 

Promotor, promotorzy, promotor pomocniczy 

§5 

1. Tryb powoływania i zmiany promotora lub promotorów oraz promotora pomocniczego dla 

kandydatów o których mowa w §4 ust. 1 określa regulamin szkoły doktorskiej.   

2. Promotora w przypadku kandydatów, o których mowa w §4 ust. 2 i 3 powołuje Rektor po 

uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiedniej rady dyscypliny. 
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3. W przypadku kandydatów o których mowa w § 4 ust. 2  złożenie wniosku o wyznaczenie 

promotora jest równoznaczne z wszczęciem postępowania o nadanie stopnia doktora.  

4. Promotorem może byd osoba posiadająca tytuł profesora lub stopieo doktora habilitowanego w 

dyscyplinie naukowej, lub w dyscyplinie naukowej pokrewnej do dyscypliny naukowej, w której 

kandydat przygotowuje rozprawę doktorską lub prowadząca działalnośd naukową w dyscyplinie 

naukowej, lub w dyscyplinie naukowej pokrewnej do dyscypliny naukowej, w której kandydat 

przygotowuje rozprawę doktorską, oraz wartościowy dorobek naukowy opublikowany w 

okresie ostatnich 5 lat.     

5. Promotorem pomocniczym może byd osoba posiadająca stopieo doktora, prowadząca 

działalnośd naukową w dyscyplinie naukowej, lub w dyscyplinie naukowej pokrewnej do 

dyscypliny naukowej, w której kandydat przygotowuje rozprawę doktorską, i nie posiadająca 

uprawnieo do pełnienia funkcji promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora. 

Funkcji promotora pomocniczego nie można pełnid w więcej niż jednym  postępowaniu 

jednocześnie. 

6. Promotorem nie może zostad osoba, która w okresie ostatnich 5 lat: 

1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu 
negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub 

2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby 
ubiegające się o stopieo doktora, które nie uzyskały po co najmniej  2 pozytywne 
recenzje z 3 możliwych.  

7. W uzasadnionych przypadkach może byd dokonana zmiana promotora, promotorów albo 
promotora pomocniczego.  Zmiany tej dokonuje Rektor, na pisemny wniosek promotora lub 
kandydata, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady dyscypliny. 

8. Kandydat, o którym mowa w §4 ust. 2 i 3 przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora składa w Biurze Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych wniosek o wyznaczenie 

promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Wzór wniosku określa 

załącznik nr 1.  

9. We wniosku kandydat przedstawia:  

1) propozycję tematu rozprawy doktorskiej oraz planowany termin jej złożenia;  

2) koncepcję i założenia metodyczne rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny 

nauki  i dyscypliny naukowej, w zakresie których przygotowana jest rozprawa 

doktorska; 

3) aktualny wykaz dorobku naukowego (według wzoru określonego załącznikiem nr 2); 

4) propozycję osoby lub osób do pełnienia funkcji promotora lub promotorów oraz 

promotora pomocniczego; 

5) oświadczenie kandydata/ów na promotora/ów o wyrażeniu zgody na podjęcie się 

obowiązku pełnienia funkcji promotora. 

10. Do wniosku kandydat załącza: 

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera 

albo równorzędnego; 

2) certyfikat lub dyplom stanowiący potwierdzenie efektów uczenia się na poziomie B2 w 

zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, a w przypadku braku tych 

dokumentów  oświadczenie odnośnie wyboru języka obcego  z zakresu którego efekty 

uczenia się zostaną zweryfikowane na podstawie egzaminu;   
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3) oświadczenie kandydata o wyborze dyscypliny z dziedziny nauk społecznych, z której 

kandydat będzie zdawał egzamin; 

4) oświadczenie o pokryciu kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

(według wzoru określonego załącznikiem nr 3). 

 

Komisja doktorska 

§6 

 

1. Po powołaniu promotora rada dyscypliny na wniosek kandydata do stopnia doktora powołuje 

co najmniej jedenastoosobową komisję  doktorską złożoną z: 

a) członków rady dyscypliny, 

b) promotora lub promotorów (w posiedzeniach komisji doktorskiej może uczestniczyd 

promotor pomocniczy, bez prawa do głosowania).  

2. W skład komisji doktorskiej wchodzą także recenzenci powołani w trybie § 12.  

3. Wniosek o powołanie komisji doktorskiej, przedkłada radzie dyscypliny przewodniczący tej rady 

i proponuje skład komisji, w tym przewodniczącego. Komisja powoływana jest w jawnym 

głosowaniu rady dyscypliny, zwykłą większością głosów.    

4. Przed powołaniem komisji doktorskiej przewodniczący rady dyscypliny może poprosid 

kandydata do stopnia doktora o przedstawienie podczas posiedzenia rady dyscypliny koncepcji 

oraz wstępnych założeo metodycznych przygotowywanej rozprawy doktorskiej, z 

zastrzeżeniem, że realizacja kształcenia w szkole doktorskiej odbywa się zgodnie z regulaminem 

szkoły. 

5. Zadaniem komisji doktorskiej jest: 

a) prowadzenie wszystkich spraw formalnych związanych z toczącym się postępowaniem 

doktorskim, a w szczególności nadzór nad jego poprawnością merytoryczną i formalną; 

b) zorganizowanie otwartego seminarium przed wszczęciem postępowania o nadanie stopnia 

doktora, podczas którego kandydat przedstawi koncepcję i założenia metodyczne swojej 

rozprawy doktorskiej; 

c) przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK; 

d) przedstawienie radzie dyscypliny propozycji co najmniej 6 kandydatów na recenzentów 

rozprawy doktorskiej; 

e) weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków, o których mowa w art. 186 ustawy; 

f) podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia kandydata 

do publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 

g) przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej, w trybie określonym w § 14; 

h) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 

i) sformułowanie wniosku do Senatu w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia 

naukowego doktora; 

j) przedstawianie radzie dyscypliny propozycji wyróżnienia rozprawy doktorskiej w oparciu o 

wnioski zawarte w recenzjach. 

6. Do każdego postępowania o nadanie stopnia doktora powoływana jest odrębna komisja. 

7. Uchwały komisji doktorskiej w przedmiocie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia 

kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, przyjęcia publicznej obrony rozprawy 

doktorskiej oraz sformułowania wniosku do Senatu w sprawie nadania lub odmowy nadania 
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stopnia naukowego doktora podejmowane są w trybie tajnym, a do podjęcia uchwały 

pozytywnej wymagana jest bezwzględna większośd głosów przy obecności co najmniej połowy 

statutowej liczby członków. 

8. Jeżeli zaistnieją uzasadnione przyczyny, zmiany składu komisji doktorskiej może dokonad rada 

dyscypliny. 

Egzaminy doktorskie 

§7 

1. Kandydaci, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1 zobowiązani są do złożenia egzaminu w zakresie 
dyscypliny naukowej, w której ubiegają się o nadanie stopnia.  

2. Kandydaci o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 2 i 3  zobowiązani są do złożenia egzaminu z 
dyscypliny, w zakresie której ubiegają się o nadanie stopnia, oraz egzaminu z wybranej 
dyscypliny z dziedziny nauk społecznych.  

3. Po powołaniu promotora rada dyscypliny na wniosek przewodniczącego tej rady powołuje 
komisje egzaminacyjne: 

1) do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny, w której kandydat 
ubiega się o nadanie stopnia, w składzie co najmniej czterech osób, członków rady 
dyscypliny (w tym przewodniczącego komisji oraz promotora/promotorów),  

2) do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z zakresu wybranej dyscypliny z dziedziny 
nauk społecznych, w składzie co najmniej czterech członków (w tym: przewodniczącego 
komisji, specjalisty ze stopniem doktora habilitowanego z zakresu wybranej dyscypliny 
oraz promotora). 

4. Na wniosek kandydata przewodniczący komisji wyznacza terminy egzaminów doktorskich w 
porozumieniu z członkami komisji. 

5. Egzaminy doktorskie są oceniane w skali ocen od 2 do 5 (2 – ocena niedostateczna, 3 – ocena 
dostateczna, 4 – ocena dobra, 5 – ocena bardzo dobra). Uzyskanie oceny niedostatecznej jest 
równoznaczne z negatywnym wynikiem egzaminu.  

6. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu doktorskiego, rada dyscypliny na wniosek 
kandydata, może wyrazid zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po 
upływie jednego miesiąca od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej 
niż jeden raz. 

 

Zasady weryfikacji znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie B2 

§ 8 
1. W przypadku kandydatów o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 efekty uczenia się w zakresie 

znajomości nowożytnego języka obcego potwierdza się na zasadach określonych w Ustawie z 
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789). 

2. Kandydat, który nie potwierdził znajomości języka obcego na podstawie certyfikatu lub 
dyplomu ukooczenia studiów poświadczającego znajomośd tego języka na poziomie co 
najmniej B2, zobowiązany jest do złożenia egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego 
na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.  

3. Egzamin z wybranego przez kandydata języka obcego nowożytnego odbywa się przed komisją 
egzaminacyjną powołaną przez radę dyscypliny. 

4. Rada dyscypliny powołuje komisję na wniosek przewodniczącego rady dyscypliny, w składzie: 
co najmniej dwóch przedstawicieli rady dyscypliny, w tym przewodniczącego komisji, lektora 
wybranego języka obcego i promotora/promotorów.  
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Zasady weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK  
§ 9 

1. Kandydat, który zakooczył kształcenie w szkole doktorskiej, uzyskał efekty uczenia się dla 
kwalifikacji na poziomie 8 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji, zwane dalej: 8 PRK. Przez zakooczenie kształcenia w szkole doktorskiej należy 
rozumied złożenie rozprawy doktorskiej, wraz z pozytywną opinią promotora/promotorów o 
tej rozprawie, w terminie określonym indywidulanym planem badawczym. Kandydat 
zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o ukooczeniu kształcenia w szkole 
doktorskiej wydanego przez dyrektora szkoły doktorskiej, którą ukooczył oraz kopii 
pozytywnej opinii promotora lub promotorów o złożonej rozprawie doktorskiej.  

2. Uznaje się, że kandydat, który ukooczył studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem 
2019/2020   uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK typowe dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 PRK, zwane dalej: 8 PRK. Przez ukooczenie studiów 
doktoranckich należy rozumied uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów w ramach 
programu studiów.  Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o 
zrealizowaniu studiów doktoranckich wydanego przez kierownika studiów doktoranckich, 
które ukooczył. 

3. Kandydat, który nie potwierdził efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w trybie opisanym w 
ust. 1 lub 2 przystępuje do procedury weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK. Do 
procedury należy przystąpid przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie 
stopnia doktora.  

4. Weryfikacji efektów uczenia się dokonuje powołana przez radę dyscypliny komisja doktorska  
o której mowa w § 6 ust.1. 

5. Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie 8 PRK odbywa się na podstawie:  
1) dokumentów przedłożonych przez kandydata, a w szczególności „Arkusza kandydata”,  

którego wzór określa załącznik   nr 4 ;   
2) w oparciu o wynik przeprowadzonych egzaminów doktorskich;  
3) dodatkowej rozmowy z kandydatem – jeśli komisja uzna taką potrzebę.  

6. Terminy weryfikacji ustala przewodniczący właściwej rady dyscypliny w porozumieniu z 
komisją. W przypadku gdy komisja podejmie decyzję o przeprowadzaniu dodatkowej rozmowy 
z kandydatem o  terminie  tej rozmowy  zawiadamia się kandydata na  2 tygodnie przed 
rozmową. 

 
§10 

1.  Komisja dokonuje oceny spełnienia przez kandydata następujących wymagao: 
 

a) posiada wiedzę i rozumie: w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - 
światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne zagadnienia ogólne i wybrane 
zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny naukowej; główne trendy rozwojowe 
dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie; metodologię badao naukowych; 
zasady upowszechniania wyników działalności naukowej; także w trybie otwartego 
dostępu; fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne, etyczne 
i inne istotne uwarunkowania działalności badawczej; podstawowe zasady transferu 
wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności 
naukowej i know-how związanego z tymi wynikami,  
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b) posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki do 
twórczego identyfikowania; formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych 
problemów lub wykonywania zadao o charakterze badawczym, a w szczególności 
definiowania celu i przedmiotu badao, formułowania hipotezy badawczej, rozwijania 
metod, technik i narzędzi badawczych oraz twórczego ich stosowania; wnioskowania na 
podstawie wyników badao; dokonywania krytycznej analizy i oceny wyników badao 
naukowych działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w 
rozwój wiedzy; transferowania wyników prac badawczych do sfery gospodarczej i 
społecznej; komunikowania się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym 
aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym; upowszechniania 
wyników działalności naukowej w formach popularnych; inicjowania debaty; uczestnictwa 
w dyskursie naukowym; planowania i realizowania indywidualnych i zespołowych 
przedsięwzięd badawczych lub twórczych, także w środowisku międzynarodowym; 
samodzielnego planowania i działania na rzecz własnego rozwoju oraz inspirowania i 
organizowania rozwoju innych osób; planowania zajęd lub grupy zajęd i realizowania ich z 
wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi, 

c) posiada kompetencje społeczne, w tym jest gotów do: krytycznej oceny dorobku w ramach 
danej dyscypliny naukowej; oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej; 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; 
wypełniania zobowiązao społecznych badaczy i twórców; inicjowania działao na rzecz 
interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; podtrzymywania i 
rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych (w tym prowadzenia działalności 
naukowej, w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników 
działalności naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej). 

2. Komisja może do każdego z punktów arkusza zadawad kandydatowi uzupełniające pytania, 
potwierdzające spełnianie kryteriów. 

3. Komisja ocenia spełnienie każdego z kryteriów w formie przyznawania punktów od zera do 
trzech, przy czym 0 oznacza, że kandydat nie spełnia kryterium, 1 - kandydat spełnia 
kryterium w minimalnym stopniu, 2 - kandydat spełnia kryterium w stopniu średnim, 3 -
kandydat w pełni spełnia kryterium.  Kandydat może otrzymad maksymalnie 60 punktów, 
przy czym uzyskanie minimum 31 punktów daje Kandydatowi potwierdzenie efektów 
uczenia się na poziomie 8 PRK, a wynik weryfikacji jest pozytywny. 

4. Z przeprowadzonej weryfikacji komisja sporządza protokół, którego wzór określono 
załącznikiem nr 5, a w przypadku gdy komisja zadaje dodatkowe pytania  protokół 
odzwierciedla  treśd wszystkich zadawanych pytao oraz ocenę udzielonych  odpowiedzi 
wyrażoną według skali punktowej określonej w ust 3. 

5. Weryfikacja kooczy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Informację o wyniku 
zamieszcza się w protokole. 

 
Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

§11 

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek kandydata, który ma 
wyznaczonego promotora (lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego) i który 
spełnia wymagania określone w §4. Wniosek skierowany do Rektora kandydat składa w dwóch 
egzemplarzach w Biurze Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych. Wzór wniosku określa załącznik nr 
6. 

2. We wniosku kandydat wskazuje dyscyplinę, w której została przygotowana rozprawa doktorska. 
Jeśli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny, to 
kandydat we wniosku wskazuje dyscyplinę, w której wnioskuje o nadanie stopnia doktora. 
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3. Wniosek kandydata ubiegającego się o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora musi 
zawierad dane niezbędne do poprawnego i terminowego przekazania danych do systemu POL-
on, a w szczególności: 
a) imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe;  
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamośd 

oraz nazwę paostwa, które go wydało;  
c) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami (ORCID);  
d) obywatelstwo; 
e) miejsce i datę urodzenia;  
f) informację o posiadaniu Karty Polaka (jeśli dotyczy); 
g) płed. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat dołącza: 

a) rozprawę doktorską przygotowaną w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 
formacie pdf zapisaną na trwałym nośniku danych; 

b) streszczenie rozprawy doktorskiej w 5 egzemplarzach w języku polskim oraz angielskim 
oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf zapisanych na trwałym nośniku danych, a do 
rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym dołącza się również streszczenie w 
języku polskim; 

c) pozytywną opinię promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, 
dotyczącą oryginalności wyników zaprezentowanych w rozprawie doktorskiej; 

d) oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, o których 
mowa w § 4 ust. 2;   

e) oświadczenie kandydata o oryginalności rozprawy doktorskiej (według wzoru określonego 
załącznikiem nr 7); 

f) raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej przez promotora z 
wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, podpisany przez promotora lub 
promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, o ile możliwe jest takie 
sprawdzenie; 

g) informację o dorobku naukowym, a w szczególności informacje o dorobku określonym w 
§4 ust. 2 pkt 3-7;  

h) życiorys; 
i) kwestionariusz osobowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (według 

wzoru określonego załącznikiem nr 8);  
j) dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów, o których jest mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2; 
k) oświadczenie o wcześniejszych przewodach doktorskich lub postępowaniach w sprawie 

nadania stopnia doktora (według wzoru określonego załącznikiem nr 9);  
l) jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów: zezwolenia, zgody lub pozytywne 

opinie na przeprowadzenie badao: właściwej komisji bioetycznej, właściwej komisji 
etycznej ds. doświadczeo na zwierzętach, zgody wydanej na podstawie przepisów o 
organizmach genetycznie modyfikowanych, zgody wydane na badania na gatunkach 
chronionych lub na obszarach objętych ochroną. 

5. Uwzględniając specyfikę badao prowadzonych w danej dyscyplinie rada dyscypliny może ustalid 
dodatkowe dokumenty wymagane do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora. 

6. Ta sama rozprawa nie może byd podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia 
doktora w przypadku, gdy we wcześniejszych postępowaniach kandydat nie został dopuszczony 
do obrony rozprawy doktorskiej albo została mu wydana decyzja o odmowie nadania stopnia 
doktora. 

7. W przypadku, gdy kandydat spełnia wymagania wskazane w § 4 i rozprawa doktorska stanowi 
samodzielną pracę kandydata, co zostało wykazane w procedurze określonej w ust. 4 lit. f), rada 
dyscypliny podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora.  
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8. W przypadku gdy rada dyscypliny podejmie uchwałę o odmowie wszczęcia postępowania o 
nadanie stopnia naukowego doktora kandydatowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o 
ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Wniosek w takim 
przypadku należy złożyd do przewodniczącego rady właściwej dyscypliny.   
 

Wyznaczenie recenzentów, recenzja rozprawy doktorskiej 

§ 12 

1. Po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora rada dyscypliny naukowej wyznacza 3 

recenzentów.  

2. Recenzentem może byd osoba posiadająca tytuł profesora lub stopieo doktora habilitowanego i 

posiadająca znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie naukowej, w której przygotowana została 

rozprawa doktorska. 

3. Recenzentem może byd osoba niespełniająca warunków dotyczących posiadanego tytułu 

naukowego lub stopnia, o których mowa w ust. 2, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni, 

jeśli rada dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnieo 

naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.  

4. Recenzentem nie może zostad: 

a) pracownik Uniwersytetu jako podmiotu przeprowadzającego postępowanie oraz innej 

uczelni i/lub jednostki, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopieo doktora,  

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

szczególności nie powinna to byd osoba posiadająca wspólny dorobek publikacyjny, wspólne 

prace badawcze z kandydatem i promotorem, prowadziła lub prowadzi wspólnie z 

kandydatem prace naukowe, między recenzentem a wnioskodawcą występuje stosunek 

nadrzędności służbowej lub występują inne okoliczności określone w art. 24 KPA. 

5. Rada dyscypliny wyznacza recenzentów w głosowaniu tajnym, bezwzględną  większością głosów 

w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.  

6. Przewodniczący rady dyscypliny zleca recenzentom wykonanie recenzji na podstawie umowy o 

dzieło i przyjmuje od nich oświadczenia, że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące 

wywoład wątpliwości co do bezstronności recenzenta.   

7. Recenzent w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania rozprawy doktorskiej przedkłada w 

postaci papierowej i elektronicznej recenzję zawierającą szczegółowo uzasadnioną ocenę 

spełnienia przez rozprawę doktorską warunków określonych w Ustawie. 

8. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona częśd pracy 

zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w powstanie tej pracy. 

9. W przypadku przekroczenia terminu sporządzenia recenzji, przewodniczący rady dyscypliny 

wzywa recenzenta do niezwłocznego dostarczenia recenzji, pod rygorem wypowiedzenia 

umowy o recenzję z winy recenzenta.  

10. Po otrzymaniu recenzji przewodniczący rady dyscypliny może zwrócid się do recenzenta o 

uzupełnienie recenzji, szczególnie gdy: 

a) recenzja nie zawiera wymaganej oceny, 

b) nie zawiera jednoznacznej konkluzji o spełnieniu, bądź nie spełnieniu warunków 

ustawowych. 
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Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej, obrona rozprawy doktorskiej 

§ 13 

1. Niezwłocznie po otrzymaniu kompletu recenzji przewodniczący rady dyscypliny przekazuje 

recenzje przewodniczącemu komisji doktorskiej, a komisja, na posiedzeniu zamkniętym, po 

zapoznaniu się z recenzjami oraz z rozprawą doktorską, opinią promotora/promotorów, oraz po 

weryfikacji całości dokumentacji postępowania podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub 

odmowie dopuszczenia do obrony. 

2. Do obrony rozprawy doktorskiej może byd dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne 

recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz spełniła wymagania o których mowa w art. 186 ust. 

1 pkt. 5 Ustawy.  

3. W przypadku gdy komisja podejmie uchwałę o niedopuszczeniu do obrony kandydatowi 

przysługuje odwołanie do Senatu za pośrednictwem rady dyscypliny. 

 

 

§ 14 
1. Po dopuszczeniu kandydata do publicznej obrony, komisja doktorska wyznacza termin obrony. 

Uzgodnienie terminu publicznej obrony należy do obowiązków przewodniczącego komisji 
doktorskiej w porozumieniu z promotorem i recenzentami. Przewodniczący komisji doktorskiej 
powiadamia członków komisji o terminie publicznej obrony rozprawy doktorskiej (publicznej 
dyskusji nad rozprawą doktorską). 

2. Komisja doktorska zamieszcza w BIP na stronie internetowej Uczelni nie później niż na 30 dni 
przed wyznaczonym terminem ogłoszenie o dacie i miejscu publicznej dyskusji nad rozprawą 
doktorską, a także rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem i 
recenzjami. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną na stronie 
internetowej zamieszcza się jej opis.  W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest 
objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje, z wyłączeniem treści 
objętych tą tajemnicą. 

3. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej 
(publiczna obrona rozprawy doktorskiej) z udziałem kandydata oraz promotora, promotorów 
albo promotora i promotora pomocniczego i recenzentów. Cały przebieg posiedzenia jest 
protokołowany. Protokół podpisuje protokolant powołany przez przewodniczącego komisji, 
oraz przewodniczący komisji.  

4. Komisja doktorska może obradowad i podejmowad decyzje w obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania, przy czym wymagana jest obecnośd co najmniej dwóch 
recenzentów, przewodniczącego komisji oraz promotora. W posiedzeniu komisji może 
uczestniczyd promotor  pomocniczy bez prawa do głosowania.  

5. Niezwłocznie po ich udostępnieniu w BIP dokumentów, o których mowa w ust. 2 upoważniony 
pracownik administracyjny zamieszcza je także w systemie POL-on. 

6. Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z wersją elektroniczną przekazuje się do Biblioteki 
Głównej UP w Lublinie.   

7. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji zarządza odczytanie jego 
recenzji i wskazuje członka komisji, przez którego recenzja ta zostanie odczytana.  

8. Podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 
a) przewodniczący komisji przedstawia zebranym przebieg postępowania,  
b) promotor prezentuje życiorys oraz sylwetkę naukową kandydata,   
c) kandydat w formie autoreferatu przedstawia główne założenia (tezy) rozprawy doktorskiej, 

osiągnięte wyniki oraz zasadnicze wnioski wynikające z przeprowadzonych badao,   
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d) recenzenci przedstawiają swoje recenzje,   
e) kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach, 
f) przewodniczący otwiera dyskusję, w której mogą zabierad głos i zadawad pytania 

kandydatowi wszyscy obecni na posiedzeniu.  
9. Po zakooczeniu publicznej dyskusji, na posiedzeniu niejawnym komisja doktorska podejmuje 

uchwałę w przedmiocie przyjęcia obrony doktorskiej oraz przeprowadza głosowanie na 
podstawie którego  przygotowuje wniosek do Senatu o nadanie lub odmowie nadania stopnia 
doktora.  

10. W uzasadnionych przypadkach wymienionych w § 16, komisja może skierowad do rady 
dyscypliny wniosek w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej. 

11.  W przypadku uchwał o odmowie przyjęcia rozprawy doktorskiej, niedopuszczeniu do obrony 
rozprawy doktorskiej, odmowie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej, a także wniosku o 
odmowie nadania stopnia naukowego doktora komisja doktorska sporządza uzasadnienie 
zawierające podstawy merytoryczne, faktyczne i prawne uwzględniające wszystkie przesłanki, 
na podstawie których podjęto uchwałę o odmowie. 

12. Uchwały komisji doktorskiej w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do 
publicznej obrony, przyjęcia obrony oraz sformułowania wniosku do Senatu o nadanie stopnia 
doktora podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu. 

 

Nadanie stopnia doktora 

§15 

1. Przewodniczący komisji doktorskiej przekazuje uchwałę komisji Przewodniczącemu Senatu i 
przedstawia na najbliższym posiedzeniu Senatu wniosek komisji w sprawie nadania lub odmowy 
nadania stopnia doktora.  

2. Senat w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania 
stopnia naukowego doktora. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, ma formę decyzji administracyjnej, którą podpisuje 
przewodniczący Senatu. Do tej decyzji zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz odpowiednio 
przepisy KPA. 

4. w przypadku decyzji o odmowie nadania stopnia doktora kandydatowi przysługuje odwołanie 
do RDN za pośrednictwem Senatu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.   
 

 

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej 

§16 

1. Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej może byd rozpatrywany przez radę dyscypliny w 
przypadku,  gdy zostanie zgłoszony przez co najmniej dwóch recenzentów oraz w recenzjach 
zawarto merytoryczne uzasadnienie wniosku o wyróżnienie. 

2. Uchwała  rady dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej podejmowana jest w 
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 

3. Autor wyróżnionej rozprawy doktorskiej otrzymuje dyplom w języku polskim i/lub angielskim 
podpisany przez Rektora UP. Wręczenie dyplomu odbywa się podczas uroczystego posiedzenia 
Senatu poświęconego promocjom doktorskim. 
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Zakooczenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

§17 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w UP kooczy się: 
a) decyzją o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora lub 
b) umorzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia w drodze uchwały rady dyscypliny na 

pisemny wniosek kandydata lub w przypadku jego śmierci, albo w innych przypadkach 
wskazanych w przepisach prawa. 
 

Dyplomy doktorskie 

 

§18 

1. Osoba, której nadano stopieo doktora, otrzymuje  dyplom doktorski oraz odpis tego dyplomu. 
Na wniosek tej osoby wydaje się odpisy dyplomu w języku obcym. 

2. W przypadku, o którym mowa w §3 ust. 8, osoba, której nadano stopieo doktora, otrzymuje 
wspólny dyplom doktorski wydany przez podmioty nadające stopieo doktora albo dyplom 
doktorski wydany przez jeden z podmiotów, wskazany w umowie. 

3. Wzór dyplomu doktorskiego określa uchwała Senatu UP. 
4. Wysokośd opłaty za wydanie dyplomu doktorskiego określa zarządzenie Rektora UP. 

 
Opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

§19 

1. Od kandydata, który rozpoczął kształcenie na studiach doktoranckich w UP przed rokiem 

akademickim 2019/2020 albo w szkole doktorskiej Uczelnia nie pobiera opłat za 

przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

2. W przypadkach,  o których mowa w ust. 1 koszty postępowania ponosi wydział związany z 

dyscypliną, w której przygotowana została rozprawa doktorska.  

3. W przypadku kandydata, który ubiega się o nadanie stopnia doktora i jest nauczycielem 

akademickim lub pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie koszty 

postępowania ponosi wydział,  na którym zatrudniony jest ten pracownik. 

4. Od kandydata, który ubiega się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym Uczelnia 

pobiera opłatę na podstawie zawartej umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku nauczyciela 

akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniający go 

podmiot nauki. Opłatę wnosi się na rzecz Uczelni. 

5. Opłata za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora składa się z następujących 

elementów: 

1) wynagrodzenia promotora w wysokości 83% stawki wynagrodzenia profesora, 

2)  wynagrodzenia promotora pomocniczego w wysokości 50% stawki wynagrodzenia 

profesora, 

3) wynagrodzeo recenzentów  w wysokości 27% stawki wynagrodzenia profesora 

4) pochodnych (składki ZUS) od wynagrodzeo wymienionych w pkt. 1 i 2 naliczonych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5)  kosztów podróży i noclegów recenzentów wg. ich faktycznej wysokości ustalonej 

zgodnie z zasadami rozliczania podróży służbowych, 

6) opłaty na pokrycie pozostałych kosztów przeprowadzenia postępowania w wysokości 

25% kwot, o których mowa w pkt. 1-4. 
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6. W uzasadnionych przypadkach dotyczących sytuacji materialnej kandydata Rektor UP może 

zwolnid kandydata z opłaty w części lub w całości, rozłożyd opłatę na raty lub ustalid odrębne 

zasady płatności. 

7. Wzór umowy, o której mowa w ust. 4, oraz szczegółowe zasady dotyczące opłat określi 

zarządzenie Rektora. 

§20 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 

                                                   REKTOR 

                                                        /-/  PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIOCZUK 

 


