
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 października 2020 r. 
 

 
w sprawie wzorów uchwał podejmowanych w postępowaniach w sprawach  

o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego  
 

1. Wprowadza się wzory uchwał w postępowaniach w sprawach o nadanie stopnia 
naukowego doktora oraz postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego określone w załącznikach Nr 1-22 do niniejszego Komunikatu. 

 
2. Zgodnie z art. 178 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w 
postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.).  
 

3. Wszędzie, gdzie jest mowa o Radzie Doskonałości Naukowej, do dnia 31 grudnia 
2020 r. należy wpisywać Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. 
 
 
 
 
 

 
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Załącznik Nr 1  
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

 

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie wyznaczenia promotora/promotorów rozprawy doktorskiej  
 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 190 i art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) 
oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 3 ust. 2 i § 5 pkt 2 
uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w 
sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, § 23 ust. 6, 10, 11 i 12* uchwały Nr 
134/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 
regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscypliny 
Naukowej………………………… uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Na promotora/promotorów rozprawy doktorskiej Pani/Pana: 

……………………………..  
      wyznacza się: 

Panią/Pana ……………………………………………………, 
Panią/Pana ……………………………………………………, 

 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

       

 

Przewodniczący  
Rady Dyscypliny Naukowej  

 
………………………… 

*wybrać właściwe 
  



 

 

Załącznik Nr 2  
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

 

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej  
 
 

Na podstawie art. 28 ust.4, art. 190 i art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) 
oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 3 ust. 2 i § 5 pkt 2 
uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w 
sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim,§ 23 ust. 8, 9 i 10 uchwały Nr 134/2019 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu 
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscypliny 
Naukowej………………………… uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pani/Pana: 

……………………………. wyznacza się Panią/Pana …………………………………………………… 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

       

 
Przewodniczący  

Rady Dyscypliny Naukowej  
 

………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Załącznik Nr 3 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

 

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie wyznaczenia promotora/promotorów rozprawy doktorskiej i 
promotora pomocniczego oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na 

poziomie 8 PRK 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 190 ust. 1 i 4 i art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. 
zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 
maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 3 ust. 2, § 5 
pkt 2, § 8 ust. 2, 4 i 5 oraz § 9 ust. 2 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o 
nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie 
Wrocławskim, Rada Dyscypliny Naukowej ………………………… uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Na promotora/promotorów rozprawy doktorskiej Pani/Pana: 
…………………………………………………… wyznacza się: 

Panią/Pana ……………………………………………………  
Panią/Pana ……………………………………………………  

 
§ 2. Na promotora pomocniczego wyznacza się Panią/Pana 

……………………………………………… 
 

  § 3. Efekty uczenia się na poziomie 8 PRK weryfikuje się na podstawie: 
1. ………………………………………………………………………..………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………….. 
3. Egzaminu doktorskiego z ………………………… (nowożytnego języka obcego). 
 

§ 4. Powołuje się komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego, o którym 
mowa w § 3 pkt 1-2 w składzie: 

1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 
 

 § 5. Egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 3 przeprowadza Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: Od niniejszej uchwały nie przysługuje odwołanie. 

Przewodniczący 

 Rady Dyscypliny Naukowej 

 

………………………… 
 



 

 

 
Załącznik Nr 4  
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

 

 

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie wyznaczenia promotora/promotorów rozprawy doktorskiej oraz 
sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK  

(tryb eksternistyczny) 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 190 ust. 1 i 4 i art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. 
zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 
maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 3 ust. 2, § 5 
pkt 2, § 9 ust. 4 oraz § 14 ust. 5 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni 
naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada 
Dyscypliny Naukowej ………………………… uchwala, co następuje: 

 § 1. Na promotora/promotorów rozprawy doktorskiej Pani/Pana: 
…………………………………………………… wyznacza się: 

Panią/Pana ……………………………………………………  
Panią/Pana …………………………………………………… . 

 
 

  § 2. Efekty uczenia się na poziomie 8 PRK weryfikuje się na podstawie: 
1.  ……………………………………………………  
2. Potwierdzenia znajomości nowożytnego języka obcego w formie 

……………………………………………………  . 
 

§ 3. Powołuje się komisję do przeprowadzenia czynności, o których mowa w § 2 pkt 
1 w składzie: 

1/ …………………………………………………… 
2/ …………………………………………………… 
3/ …………………………………………………… 
4/ …………………………………………………… 
5/ …………………………………………………… 
 

 § 4. Określa się termin złożenia pracy doktorskiej i wszczęcia postępowania w 
sprawie nadania stopnia doktora: do dnia …………………………. (dzień-miesiąc-rok). 

 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       

 

Przewodniczący  
Rady Dyscypliny Naukowej 

 

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



 

 

Załącznik Nr 5  
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

 

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego   
(tryb eksternistyczny) 

 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 190 ust. 1 i 4 i art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. 
zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 
maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 3 ust. 2, § 5 
pkt 2, § 14 ust. 8 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 
września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych 
doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Dyscypliny 
Naukowej ………………………… uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Na promotora pomocniczego Pani/Pana ………………………………………wyznacza się 
Panią/Pana …………………………………………………… . 

 
 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
       

 

Przewodniczący  
Rady Dyscypliny Naukowej 

 
 

…................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Załącznik Nr 6  
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora 

 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4 i art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz 
§ 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 
r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 5 pkt 1, § 6 ust. 1 i 2 
uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w 
sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Dyscypliny Naukowej 
………………………… uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Powołuje się Komisję ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora do 
przeprowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim określonych w § 6 ust. 1 uchwały 
Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 
trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Pani/Pana 
…………………………………………………………… wszczętym uchwałą Nr ……… Rady Dyscypliny 
Naukowej z dnia ………………, w składzie: 

1/ …………………………………………………………… – przewodniczący komisji, 
2/ …………………………………………………………… – członek komisji 
3/ …………………………………………………………… – członek komisji 
4/ …………………………………………………………… – członek komisji 
5/ …………………………………………………………… – członek komisji 
6/ …………………………………………………………… – członek komisji 
7/ …………………………………………………………… – członek komisji 
8/ …………………………………………………………… – promotor lub promotorzy  
9/ …………………………………………………………… – recenzent 
10/ …………………………………………………………… – recenzent 
11/ …………………………………………………………… – recenzent. 

  
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 

Rady Dyscypliny Naukowej 
 

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



 

 

Załącznik Nr 7  
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

 
Uchwała Nr … 

Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 
z dnia …………………… 

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim  

 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 190 ust. 2 i art. 192 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. 
zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 
maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 10 ust. 2 i 3 
uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w 
sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim Rada Dyscypliny Naukowej 
……………………………… uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wyznacza się Panią/Pana  
1/ …………………………………………………………………………… 
2/ …………………………………………………………………………… 

3/ …………………………………………………………………………… 

na recenzentów w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Pani/Panu 
………………………………………………. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem 
………………………………………………. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie. 
 

       
Przewodniczący  

Rady Dyscypliny Naukowej 
 

……………………………… 
 

           

 
 



 

 

Załącznik Nr 8  
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

z dnia …………………… 
 

w sprawie dopuszczenia rozprawy doktorskiej  
do publicznej obrony  

 
 

Na podstawie art. 191 ust. 1, art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz 
§ 5 pkt 4, § 6 ust. 1, § 11 ust. 5 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni 
naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z 
uchwałą Nr …… Rady Dyscypliny Naukowej ……………………………… z dnia …………………… w 
sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, Komisja 
ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Dopuszcza się do publicznej obrony rozprawę doktorską Pani/Pana 
……………………………… pod tytułem ……………………………………  
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 

 
 

Komisja ds. postępowania 
w sprawie nadania stopnia 

doktora 
 

          

Przewodniczący Komisji: …………………………………………………..………………………………………………………………… 

Członkowie …………………………………………………..………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik Nr 9 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

z dnia …………………… 
 

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej 
 
 

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 29 pkt 1 
uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 5 pkt 5, § 6 ust. 1, § 13 ust. 
1 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w 
sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w związku z uchwałą Nr …… Rady 
Dyscypliny Naukowej ………………………………  z dnia …………………… w sprawie powołania 
Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, Komisja ds. postępowania 
w sprawie nadania stopnia doktora: 
 
 § 1. Przyjmuje się publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani/Pana …………………… 
pod tytułem ……………………………………… i wnioskuje się do Rady Dyscypliny Naukowej 
………………………………… o nadanie stopnia doktora 
Pani/Panu……………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 
 
 

Komisja ds. postępowania w 
sprawie nadania stopnia 

doktora 
         
   

 

Przewodniczący Komisji: …………………………………………………..………………………………………………………………… 

Członkowie Komisji …………………………………………………..………………………………………………………………… 

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

  



 

 

Załącznik Nr 10 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej 
 
 

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 29 pkt 1 
uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 5 pkt 5, § 6 ust. 1 i § 13 ust. 
1 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w 
sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w związku z uchwałą Nr …… Rady 
Dyscypliny Naukowej ………………………………  z dnia …………………… w sprawie powołania 
Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, Komisja ds. postępowania 
w sprawie nadania stopnia doktora: 
 
 § 1. Odmawia się przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani/Pana 
…………………… pod tytułem ……………………………………… i wnioskuje się do Rady Dyscypliny 
Naukowej ……………………. o odmowę nadania stopnia doktora Pani/Panu 
………………………………………………………. 
 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie. 
 
 

 
 
 
 

Komisja ds. postępowania 
w sprawie nadania stopnia doktora 

          

 

Przewodniczący Komisji: …………………………………………………..………………………………………………………………… 

Członkowie Komisji: …………………………………………………..………………………………………………………………… 

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

  



 

 

Załącznik Nr 11 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 186 ust. 1 pkt 3 i art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 
z późn. zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 3 ust. 
2, § 5 pkt 3 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 
2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i 
doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Dyscypliny Naukowej 
……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 
 § 1. Uznaje się za spełnione wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w odniesieniu do rozprawy doktorskiej 
przygotowanej przez Pana/Panią ……………… pod tytułem ……………………………………   
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie. 
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Dyscypliny Naukowej 

 
……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Załącznik Nr 12 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie  
dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 191 ust. 1 i art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z 
późn. zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 3 ust. 
2, § 5 pkt 4 i § 11 ust. 5 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni 
naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada 
Dyscypliny Naukowej ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 
 § 1. Dopuszcza się do publicznej obrony rozprawę doktorską przygotowaną przez 
Pana/Panią ……………… pod tytułem ……………………………………   
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie. 
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Dyscypliny Naukowej 

 
……………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 13 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy dopuszczenia rozprawy doktorskiej do publicznej obrony  
 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 178 ust. 3, art. 191 i art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 85 z późn. zm.), w zw. z art. 141 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm) 
oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 3 ust.2, § 5 pkt 4 i 
§ 11 ust. 5 i 10 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 
września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych 
doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Dyscypliny 
Naukowej ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 
 § 1. Nie dopuszcza się do publicznej obrony rozprawy doktorskiej przygotowanej 
przez Pana/Panią ……………………………………  pod tytułem ……………………………………  
 

Uzasadnienie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem Rady Dyscypliny 
Naukowej ………………………….. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 

 
Rada Dyscypliny Naukowej 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Członkowie: 

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

 

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

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

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

 

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

 

 



 

 

Załącznik Nr 14 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 
 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 178 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 85, z późn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm) 
oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscypliny 
Naukowej ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Nadaje się Panu/Pani ……………………………………………… stopień doktora w 
dziedzinie nauk ……………………………… (podać dziedzinę i dyscyplinę naukową) na podstawie 
rozprawy doktorskiej pod tytułem: ……………………………………………………………………………………. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 
 

      
Przewodniczący  

Rady Dyscypliny Naukowej 
 

……………………………… 
 
 
 

            

 
  



 

 

Załącznik Nr 15 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora 
 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 178 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 186 ust. 1 pkt ……… i art. 
193 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 
256, z późn. zm),  Rada Dyscypliny Naukowej ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Odmawia się nadania Panu/Pani ……………………………………………… stopnia doktora 
w dziedzinie nauk ……………………………… (podać dziedzinę i dyscyplinę naukową) na 
podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: 
……………………………………………………………………………………. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem Rady Dyscypliny 
Naukowej ………………………….. w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. 

 
 
 

      
Przewodniczący  

Rady Dyscypliny Naukowej 
 

……………………………… 
 
 
 

  



 

 

Załącznik Nr 16 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej 
z dnia ……………………………… 

 
w sprawie niewyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie 

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
 
 

Na podstawie art. 28 ust 4 i art. 221 ust. 2 i 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz 
§ 16 ust. 2 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 
2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i 
doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim Rada Dyscypliny Naukowej 
……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, przekazaną przez Radę 
Doskonałości Naukowej w dniu ……………………  nie wyraża się zgody na przeprowadzenie 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
………………………………… w dyscyplinie …………………………………  wszczętego na wniosek 
Pana/Pani ………………………………… na podstawie osiągnięcia naukowego 
………………………………… 

 
Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Dyscypliny Naukowej 

 

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

  



 

 

Załącznik Nr 17 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej 
z dnia ……………………………… 

 
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia postępowania w sprawie 

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4 i art. 221 ust. 2 i 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz 
§ 16 ust. 2 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 
2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i 
doktora habilitowanego w Uniwersytecie Rada Dyscypliny Naukowej ……………………………… 
uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, przekazaną przez Radę 
Doskonałości Naukowej w dniu ……………………  wyraża się zgodę na przeprowadzenie 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
………………………………… w dyscyplinie …………………………………  wszczętego na wniosek 
Pana/Pani ………………………………… na podstawie osiągnięcia naukowego 
………………………………… 

 
Uzasadnienie: 

(od szerszego uzasadnienia można odstąpić w przypadku, gdy uchwała jest zgodna z 
wnioskiem Hablitantki/Habilitanta): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Dyscypliny Naukowej 

 

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

  



 

 

Załącznik Nr 18 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie nadania stopnia naukowego  
doktora habilitowanego 

 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 178 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 219 i art. 221 ust. 12 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 
2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego, w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm), 
Rada Dyscypliny Naukowej ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Nadaje się Panu/Pani …………………………………… stopień doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk ………………………… w dyscyplinie ………..............…… (podać dziedzinę i 
dyscyplinę nauki) na podstawie osiągnięcia naukowego ……………………………………………… 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 
 

   
Przewodniczący  

Rady Dyscypliny Naukowej 
 

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

  



 

 

Załącznik Nr 19  
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego  
doktora habilitowanego 

 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 178 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 193 ust. 2, art. 221 ust. 
12, art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 
102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm), Rada Dyscypliny Naukowej ……………………………… 
uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Odmawia się nadania Panu/Pani ………………………………… stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk ……………………………………………………… w dyscyplinie 
………………………………… (podać dziedzinę  
i dyscyplinę naukową) na podstawie osiągnięcia naukowego 
………………………………………………………. 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem Rady Dyscypliny 
Naukowej ………………………. w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
 

    
Przewodniczący  

Rady Dyscypliny Naukowej 
 

……………………………… 
  



 

 

 

Załącznik Nr 20 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Rady Dyscypliny Naukowej ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej 
 
 

Na podstawie § 13 ust. 4 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni 
naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada 
Dyscypliny Naukowej ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Uznaje się rozprawę doktorską Pani/Pana …………………………………………………., pt. 
…………………………………………………., za wyróżniającą.  
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
        

       
Przewodniczący  

Rady Dyscypliny Naukowej 
 

………………………………  



 

 

 

Załącznik Nr 21 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Komisji Habilitacyjnej 
z dnia …………………… 

 
w sprawie przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego w postępowaniu w 

sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
 
 

Na podstawie art. 221 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 3 i 4 uchwały 
Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 
trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Komisja habilitacyjna powołana uchwałą Nr 
……………………………… Rady Dyscypliny Naukowej ……………………………… dnia 
……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Komisja Habilitacyjna w postępowaniu o nadaniu stopnia doktora 
habilitowanego Pani/Panu ……………………………… w dziedzinie ………………………………, 
dyscyplinie ………………………………  przeprowadzi kolokwium habilitacyjne w zakresie 
osiągnięć naukowych Habilitantki/Habilitanta. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Komisja Habilitacyjna 
1. ………………………….………………..…- przewodniczący 
2. ………………………….………………..…- recenzent  
3. ………………………….………………..…- recenzent 
4. ………………………….………………..…- recenzent 
5. ………………………….………………..…- sekretarz 
6. ………………………….………………..…- członek 
7. ………………………….………………..…- recenzent 

 

           



 

 

  
Załącznik Nr 22 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r.   

  

Uchwała Nr … 
Komisji Habilitacyjnej 
z dnia …………………… 

 
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 
 

Na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 i 7 uchwały 
Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 
trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Komisja habilitacyjna powołana uchwałą Nr 
……………………………… Rady Dyscypliny Naukowej ……………………………… dnia 
……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Komisja Habilitacyjna po zapoznaniu się z dorobkiem Habilitantki/Habilitanta i 
recenzjami stwierdza, że  osiągnięcie naukowe zatytułowane: 
…………………………………………………………………… (tytuł osiągnięcia naukowego) stanowi/nie 
stanowi  znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej …………………………………, 
Habilitant/Habilitantka wykazuje/nie wykazuje się istotną aktywnością naukową i wyraża 
negatywną opinię/pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
Panu/ Pani ………………………………… w dziedzinie nauk ………………………………… w dyscyplinie 
………………………………… . 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Komisja Habiltacyjna 
 

1. ………………………….………………..…- przewodniczący 
2. ………………………….………………..…- recenzent  
3. ………………………….………………..…- recenzent 
4. ………………………….………………..…- recenzent 
5. ………………………….………………..…- sekretarz 
6. ………………………….………………..…- członek 
7. ………………………….………………..…- recenzent 

 
 


