
 

UCHWAŁA NR 121/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 września 2022 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. 2022 poz. 574, 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 § 2: 

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) doktorant – osobę kształcącą się na studiach doktoranckich lub w Szkole 
Doktorskiej oraz osobę realizującą doktorat wdrożeniowy lub doktorat w trybie 
eksternistycznym;”, 

b) uchyla się pkt 14; 
 

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Postępowania, o których mowa w ust. 1, niezakończone do 31 grudnia 2023 r. zostaną 
odpowiednio umorzone albo zamknięte na podstawie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca  
2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”; 
 

3) w § 7 w ust. 3: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) rozprawę doktorską - 4 egzemplarze w formie papierowej wraz ze streszczeniem 
rozprawy w języku oryginału (o ile rozprawa nie została napisana w języku polskim 
lub angielskim), języku polskim i języku angielskim; 

3) wniosek promotora o powołanie recenzentów z propozycją kandydatów na 
recenzentów, osoby sporządzającej protokół oraz składu komisji ds. postępowania 
w sprawie nadania stopnia doktora;”; 

b) uchyla się pkt. 6 i 7; 
 

4) w § 10 uchyla się ust. 1; 
 

5) w § 14 w ust. 3: 

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„We wniosku kandydat przedstawia:”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) tematykę rozprawy doktorskiej oraz planowany termin jej złożenia – termin ten nie 
powinien przekraczać 12 miesięcy od momentu wyznaczenia promotora;”. 

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

ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały oraz uchwał Nr 21/2021 i Nr 70/2021. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. R. Olkiewicz 


