
Uchwała Nr 18/2019 

Rady Dyscypliny Naukowej  Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 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 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2  pkt. 2 oraz art. 18a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst 

jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1789), w związku z art. 179 ust. 1 i 3 pkt 2b ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), oraz z w związku z art. 192 ust 2 pkt 5 i art. 221 ust. 5 pkt 

3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rada Dyscypliny 

nauki o Ziemi i środowisku uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

Wyznaczanie recenzentów w przewodach doktorskich odbywa się na wniosek promotora 

rozprawy doktorskiej skierowany do Przewodniczącego Rady Dyscypliny w terminie co 

najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Promotor dołącza do wniosku 

propozycje sześciu, a w przypadku przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 

2019 r. czterech recenzentów wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia recenzenta, 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Członkowie Rady Dyscypliny mogą zgłaszać inne 

kandydatury, jednak do każdej powinien być dołączony wypełniony formularz zgłoszenia 

recenzenta. W przewodach doktorskich rozpoczętych od 1 października 2019 Rada 

Dyscypliny powołuje trzech, a w przypadku przewodów doktorskich wszczętych do 

30 kwietnia 2019 roku – dwóch recenzentów.  

§ 2. 

W przewodach habilitacyjnych prowadzonych przez Radę Dyscypliny nauki o Ziemi 

i środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego, wyznaczanie recenzenta odbywa się na wniosek 

Przewodniczącego Rady Dyscypliny, który po konsultacji z członkami Rady Dyscypliny, 

których tematyka badawcza jest zbliżona do tematyki przewodu habilitacyjnego 

przedstawia propozycję trzech recenzentów. Kandydatury na recenzentów zgłaszane przez 

Przewodniczącego są przedstawiane członkom Rady Dyscypliny w terminie co najmniej 

7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Członkowie Rady Dyscypliny mogą zgłaszać 

inne kandydatury, jednak do każdej powinien być dołączony wypełniony formularz 

zgłoszenia recenzenta. 

 

 



§ 3. 

Kandydaci na recenzentów muszą spełniać warunki zawarte w przepisach ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1789) lub ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Recenzentem nie może być osoba, 

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

§ 4. 

Rada Dyscypliny powołuje recenzentów w przewodach doktorskich i postępowaniach 

habilitacyjnych w drodze głosowania tajnego. Szczegółowe zasady głosowania regulują 

przepisy uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. 

(§70, §77, §78). 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

          Przewodniczący 

                              Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku 

 

                     dr hab. Jakub Kierczak prof. UWr   

 



* niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik 1  

 
Do Uchwały Nr 18/2019  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. 

 

Formularz zgłoszenia recenzenta w przewodzie doktorskim/postępowaniu habilitacyjnym* 

Pana(i) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać imię i nazwisko doktoranta(-ki)/habilitanta(ki) 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej/osiągnięcia habilitacyjnego*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Informacje o kandydacie na recenzenta 

Imię i Nazwisko, tytuł stopień:  

Miejsce pracy (afiliacja)  

Reprezentowana dziedzina i 

dyscyplina: 

 

Krótki opis działalności 

badawczej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista min. 3 publikacji  z 

ostatnich  10 lat , których 

tematyka nawiązuje do 

tematyki rozprawy 

doktorskiej/osiągnięcia 

habilitacyjnego* 

 

 

 


