
UCHWAŁA NR 43/2022

SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie 
nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Na podstawie art. 192 ust. 2 i art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574) uchwala się, co następuje:

§1-

W uchwale nr 85/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2021 r. 
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni 
naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim wprowadza się następujące zmiany:

1) w §17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, tryb wyznaczania i zmiany promotora lub 
promotora pomocniczego określa Regulamin Szkoły Doktorskiej US 
w odniesieniu do:

1) doktoranta Szkoły Doktorskiej US;
2) osoby, która rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020 i ubiega się o nadanie stopnia naukowego doktora, a nie został 
dla niej wyznaczony promotor;

3) osoby ubiegającej się o stopień naukowy doktora w trybie określonym 
w art. 217 ustawy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoba ubiegająca się o stopień naukowy doktora w trybie określonym 

w art. 217 ustawy, przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania 
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora składa do dyrektora Szkoły 
Doktorskiej US, po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego 
pozytywną weryfikację efektów uczenia się na poziomie 8 PRK w trybie 
określonym w rozdziale 4 uchwały, wniosek o wyznaczenie promotora albo 
promotorów albo promotora i promotora pomocniczego albo dwóch 
promotorów i promotora pomocniczego, załączając do wniosku rozprawę 
doktorską oraz wykaz osiągnięć w pracy naukowej, potwierdzający 
spełnienie warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy. 
Rozprawa doktorska musi spełniać warunki określone w § 19 ust. 5 pkt 4 
i 6 uchwały z zastrzeżeniem, że taka osoba wraz z rozprawą przedkłada 
opinię opiekuna naukowego uznającą spełnienie przez tę rozprawę 
warunków określonych w art. 187 ustawy i protokół ze sprawdzenia 
rozprawy doktorskiej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym podpisany 
przez opiekuna naukowego. Na wniosku osoba albo osoby wskazane do 
pełnienia funkcji promotora i promotora pomocniczego umieszczają swoje 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji.”,



c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Osoba, która rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020 i ubiega się o nadanie stopnia naukowego doktora, a nie został 
dla niej wyznaczony promotor, składa do dyrektora Szkoły Doktorskiej US 
wniosek o wyznaczenie promotora albo promotorów albo promotora 
i promotora pomocniczego albo dwóch promotorów i promotora 
pomocniczego, załączając do wniosku rozprawę doktorską oraz wykaz 
osiągnięć w pracy naukowej, potwierdzający spełnienie warunku, o którym 
mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy. Rozprawa doktorska musi spełniać 
warunki określone w § 19 ust. 5 pkt 4 i 6 uchwały z zastrzeżeniem, że 
doktorant wraz z rozprawą przedkłada opinię opiekuna naukowego 
uznającą spełnienie przez tę rozprawę warunków określonych w art. 187 
ustawy i protokół ze sprawdzenia rozprawy doktorskiej w Jednolitym 
Systemie Antyplagiatowym podpisany przez opiekuna naukowego. Na 
wniosku osoba albo osoby wskazane przez doktoranta do pełnienia funkcji 
promotora i promotora pomocniczego umieszczają swoje oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji.”;

2) w § 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. la, wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia 
naukowego doktora następuje na wniosek kandydata, na zasadach 
określonych w art. 189 ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. la i lb w brzmieniu:
„la. W przypadku osoby, która rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2019/2020 i ubiega się o nadanie stopnia naukowego doktora 
postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczyna 
złożenie do dyrektora Szkoły Doktorskiej US wniosku o wyznaczenie 
promotora albo promotorów albo promotora i promotora pomocniczego albo 
dwóch promotorów i promotora pomocniczego.

lb. Podjęcie dalszych czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 
naukowego doktora w przypadku określonym w ust. la uwarunkowane jest 
złożeniem przez doktoranta do organu prowadzącego postępowanie 
informacji, oświadczeń i dokumentów określonych w ust. 4, 5 i 7. Do 
wniosku określonego w ust. la stosuje się odpowiednio § 20 uchwały.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku kandydata 

określonego w ust. 1 radzie naukowej właściwego instytutu zgodnie z ust. 3, 
a w przypadku wniosku określonego w ust. la, dyrektorowi Szkoły 
Doktorskiej US zgodnie z § 17 ust. 2a uchwały.”, 

d) w ust. 5:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 4 egzemplarze ukończonej rozprawy doktorskiej wraz ze 
streszczeniem, zgodnie wymogami art. 187 ust. 4 ustawy, w formie 
pisemnej i egzemplarz w postaci pliku w formacie PDF na 
informatycznym nośniku danych, wraz z opinią promotora albo 
promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, uznającą 
spełnienie przez tę rozprawę warunków określonych w art. 187 
ustawy;”;

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:



„8) informację o przetwarzaniu danych w postępowaniu o nadanie stopnia 
naukowego doktora (klauzula RODO);”;

3) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3- W przypadku podjęcia uchwały o dopuszczeniu kandydata do publicznej 
obrony przewodniczący komisji doktorskiej ustala z jej członkami termin 
publicznej obrony, który przypadać będzie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od 
dnia podjęcia uchwały.”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. drhab. Waldemf^rzyński


