
 

 

UCHWAŁA NR 172/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni 
naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
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. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8: 

a) uchyla się ust. 3, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podejmując uchwałę o powołaniu 
promotora lub promotorów rada dyscypliny określa sposób weryfikacji efektów uczenia 
się na poziomie 8 PRK, w tym egzamin potwierdzający wymaganą biegłość językową.”; 

2) w § 17: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Posiedzenia Komisji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zapewniających w szczególności:  
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami; 
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych 
zasad bezpieczeństwa.”, 

b) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Decyzją przewodniczącego komisji kolokwium może być przeprowadzane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:  
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;  
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych 
zasad bezpieczeństwa.”; 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. W kolokwium habilitacyjnym mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora 
członkowie właściwej rady dyscypliny naukowej. 
5b. Ustala się następujący przebieg kolokwium habilitacyjnego:  
1) prezentacja osiągnięcia naukowego przez osobę ubiegającą się o stopień doktora 

habilitowanego w formie wykładu  prezentującego główne wyniki i tezy  osiągnięcia 
naukowego; wykład nie może przekroczyć 45 min;  

2) przedstawienie tez recenzji przedłożonych w postępowaniu w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego; przewodniczący komisji może podjąć decyzję o 
odczytaniu recenzji w całości;  

3) dyskusja z osobą ubiegającą się o stopień doktora habilitowanego, w tym 
odpowiedzi osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego na uwagi 
zawarte w recenzjach oraz pytania członków komisji.”, 

d) w ust. 6 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu: 

„Uchwałę podjętą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej podpisuje 
przewodniczący komisji.”. 

  



 
§ 2. Senat upoważnia Rektora do wydania tekstu jednolitego uchwały Nr 131/2019  

ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 

 
 
 


