
 

 

 

 

 

Uchwała Nr 205/2021 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie odmowy przeprowadzenia postępowania w sprawie uznania stopnia 

naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym  

 

Na podstawie: 

− art. 328 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 478 ze zm., dalej jako p.s.w.n.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm., 

dalej jako k.p.a.),  

− § 29 pkt 2 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 

r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego,  

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne uchwala, co następuje: 

 
odmawia przeprowadzenia postępowania o uznanie stopnia naukowego kandydata nauk 

biologicznych uzyskanego przez Panią Irynę Myshchenko za równoważny ze stopniem naukowym 

doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne wobec 

stwierdzenia braku właściwości do jego przeprowadzenia. 

 

UZASADNIENIE 

 

Wnioskiem z dnia 10 listopada 2021 r. Pani Iryna Myschenko wystąpiła do Uniwersytetu 

Wrocławskiego o uznanie stopnia naukowego kandydata nauk biologicznych za równoważny ze 

stopniem naukowym doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki 

biologiczne. Do wniosku załączono dokumenty, z których wynika, że wnioskodawczyni uzyskała 

stopień kandydata nauk biologicznych w specjalności Higiena i patologia zawodowa w dniu 10 

listopada 2010 r. Wskazany stopień został nadany przez Instytut Medycyny Pracy im. Ju.           I. 

Kundiewa Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy (ul. Saksaganskogo 75, Kijów, 01033). 

Organ podaje, że dysertacja dr Myshchenko, pt. „Fizjologiczno-higieniczna ocena i profilaktyka 

niekorzystnego wpływu warunków pracy na operatorów geofonów - prognozy sejsmiczne” 

(przekład), jak również tematyka publikacji Pani Iryny Myshchenko, należą w polskim systemie 

podziału dyscyplin naukowych do dyscypliny nauki o zdrowiu. W Uniwersytecie Wrocławskim nie 

funkcjonuje Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o zdrowiu, a Uczelnia nie jest uprawniona do 

nadawania stopnia naukowego doktora w tej dyscyplinie. Przepisy p.s.w.n. ograniczają katalog 

podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego w sprawie uznania 

równoważności stopni naukowych, wprowadzając wymóg posiadania przez ten podmiot kategorii 

naukowej na poziomie A+ lub A w dyscyplinie, w której nadano odpowiedni stopień przez podmiot 

zagraniczny i który się nostryfikuje z odpowiednim stopniem w Polsce. Skoro zatem Rada 

Dyscypliny Nauki Biologiczne nie posiada stosowych uprawnień, odmawia przeprowadzenia 

postępowania.    

 
Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 

                  Nauki Biologiczne 

      dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 


