
 

 

UCHWAŁA NR 70/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 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. 2021 poz. 478, 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 § 5: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) w ust. 1 po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) wyrażenia zgody na przedłożenie rozprawy doktorskiej w języku innym niż język 
polski;”, 

c) po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Doktorant ubiegający się o przedłożenie rozprawy doktorskiej w języku innym niż 
język polski przedkłada właściwej radzie dyscypliny stosowny wniosek wraz z 
uzasadnieniem i pozytywną opinią promotora (o ile został już powołany) z zastrzeżeniem 
ust. 3.  
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy doktorantów odbywających 
kształcenie w języku innym niż język polski.”; 

 
2) w § 14: 

a) w ust. 3 po pkt. 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra 
inżyniera lub równoważnego, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327  
ust. 2, dającego uprawnienie o ubieganie się o stopień doktora; wymóg ten nie 
dotyczy sytuacji opisanej w art. 186 ust. 2 Ustawy; 

6) informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio lub ubiega się obecnie w innej 
jednostce o nadanie stopnia doktora.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Czynności sprawdzające w zakresie potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 
8 PRK przeprowadza się nie później niż 30 dni przed upływem terminu złożenia rozprawy 
doktorskiej.”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a. Od negatywnej decyzji komisji dotyczącej weryfikacji efektów uczenia się na 
poziomie 8 PRK, z wyjątkiem biegłości językowej, przysługuje odwołanie do właściwej 
rady dyscypliny w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.  
6b. Rada dyscypliny w drodze uchwały podtrzymuje ocenę negatywną lub ją zmienia. 
Od uchwały rady dyscypliny odwołanie nie przysługuje.”, 

d) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„11. Kolejne etapy postępowania następują w momencie złożenia rozprawy doktorskiej 
wraz z pozytywną opinią promotora. Stosuje się odpowiednio § 7.”. 

 
  



 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 

 
 
 


