
 

 

 

Uchwała Nr 153/2022 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zasad postępowania o nadanie stopnia doktora 

dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 

2019/2020, którym wszczęto postępowanie o nadanie stopnia doktora po 30.09.2019 r.  

 

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 29 pkt 1 i 9 uchwały Nr 102/2019 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 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 Nauki 

Biologiczne uchwala, co następuje: 

 

1. Zgodnie z art. 179 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie 

przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach 

określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej Ustawą, 

postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie 

promotora lub promotorów. 

 

2. Po spełnieniu wymagań stawianych kandydatom do stopnia doktora, określonych w art. 186 

ust. 1-3 Ustawy tj.: uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz 

spełnieniu warunku posiadania w dorobku co najmniej jednego artykułu naukowego lub 

monografii naukowej, określonych w Ustawie, oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 

doktorant składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne rozprawę 

doktorską oraz wymagane dokumenty: 

 

1) wniosek o dalsze procedowanie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora; 

2) 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 Ustawy, 

dającego uprawnienie o ubieganie się o stopień doktora; wymóg ten nie dotyczy sytuacji 

opisanej w art. 186 ust. 2 Ustawy; 

3) rozprawę doktorską - 6 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz na nośniku 

elektronicznym. Rozprawę doktorską, zgodnie z art. 187 ust. 3 Ustawy może stanowić 

praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych 
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tematycznie artykułów naukowych, praca wdrożeniowa, a także samodzielna  

i wyodrębniona część pracy zbiorowej. 

 

Rozprawa doktorska oparta na zbiorze opublikowanych artykułów naukowych powinna  mieć 

formę zwartego opracowania, do którego zostały włączone artykuły, na których doktorat się 

opiera. Zbiór artykułów stanowiących rozprawę doktorską powinien być powiązany 

tematycznie. Uzasadnienie tematycznego powiązania artykułów powinno się znaleźć we 

wprowadzeniu lub w innym rozdziale pracy doktorskiej. Każdy artykuł powinien stanowić 

osobny rozdział i powinien być poprzedzony krótkim komentarzem zawierającym m.in. 

szczegółowe dane bibliograficzne artykułu, wskazanie jaki jest status artykułu, a także 

informacje o cytowaniach i ewentualnych wyróżnieniach typu Best Paper Award związanych  

z tym artykułem.  

W przypadku, gdy kandydat nie jest jedynym autorem publikacji wchodzących w skład 

rozprawy doktorskiej lub rozprawa doktorska stanowi samodzielną  

i wyodrębnioną część pracy zbiorowej należy dodatkowo dołączyć:  

3a) merytoryczny opis  wkładu doktoranta w każdą  publikację/pracę zbiorową oraz  

3b) oświadczenia współautorów z merytorycznym opisem ich wkładu w powstanie 

publikacji/pracy zbiorowej; 

4) pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy, potwierdzającą,  

że spełnia ona warunki wynikające z art. 187 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata  

w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej, a przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego lub oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań 

naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej; 

5) wniosek promotora o wyznaczenie recenzentów wraz z propozycją 4 kandydatów  

na recenzentów oraz osoby sporządzającej protokół. Zgodnie z § 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, recenzentów powołuje rada dyscypliny. Recenzentem 

rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora niebędąca pracownikiem Uniwersytetu oraz uczelni bądź instytutu badawczego, 

którego pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora. Recenzentem może być 

także osoba niespełniająca warunków określonych w zdaniu poprzednim, która jest 

pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada dyscypliny uzna,  

że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których 

dotyczy rozprawa doktorska; 

6) zatwierdzony i podpisany przez promotora raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy 

doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA.  Rozprawa jest 

wprowadzana do systemu JSA przez promotora lub wyznaczonego pracownika 

administracyjnego; 



7) streszczenia rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim w formie wydruku oraz na 

nośniku elektronicznym; 

8) sporządzony przez doktoranta wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, zawierający 

informację o dorobku publikacyjnym spełniającym wymagania wynikające z Ustawy  

i wydanych na podstawie jej przepisów: 

 

Zgodnie art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stopień 

doktora nadaje się osobie, która posiada w dorobku co najmniej: 

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych 

materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu  

w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub 

b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania 

monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział  

w takiej monografii, 

z tym, że: 

zgodnie z art. 179 ust. 6 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

a) w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których 

mowa w: art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a, zalicza się także artykuły naukowe 

opublikowane: 

– w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem 

ogłoszenia tego wykazu, 

– przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A 

albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B 

tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co 

najmniej 10 punktów; 

b) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, zalicza się 

także monografie naukowe wydane przez: 

– wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu, 

– jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej 

ustawy; 

9) dokumenty poświadczające uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK: protokół  

z egzaminu z tematyki rozprawy doktorskiej oraz egzaminu z języka angielskiego 

przeprowadzonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych; 



10)  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; 

11)  zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich, wystawione przez kierownika studiów 

doktoranckich. 

 

3. Zgodnie z § 11.1. 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: przewodniczący 

rady dyscypliny wyznacza osobę lub osoby do weryfikacji kompletności dokumentów pod 

względem formalnym. Jeżeli wniosek o dalsze procedowanie postepowania w sprawie nadania 

stopnia doktora wraz z wymaganymi dokumentami nie spełnia wymogów formalnych,  

w szczególności nie zawiera wymaganych załączników, przewodniczący Rady Dyscypliny wzywa 

kandydata do usunięcia braków w terminie 7 dni. W razie nieuzupełnienia wniosku we 

wskazanym terminie, rada dyscypliny pozostawia wniosek bez rozpoznania.  

 

Doktoranci Wydziału Biotechnologii składają rozprawę wraz w wymaganymi dokumentami  

w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii. Osobą wyznaczoną do weryfikacji ww. dokumentów oraz 

zamieszczania informacji w BIP UWr oraz systemie POLON jest pracownik dziekanatu, zajmujący 

się obsługą studiów doktoranckich. 

 

Doktoranci Wydziału Nauk Biologicznych składają rozprawę wraz w wymaganymi dokumentami  

w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych. Osobą wyznaczoną do weryfikacji ww. dokumentów 

oraz zamieszczania informacji w BIP UWr i systemie POLON jest pracownik dziekanatu zajmujący 

się obsługą studiów doktoranckich. 

 

4. Po sprawdzeniu kompletności wniosku, rozprawa doktorska wraz z wymaganymi dokumentami 

zostaje przekazana do koordynatora właściwego Zespołu Eksperckiego, który zwołuje 

posiedzenie zespołu,  i na podstawie  złożonej dokumentacji, w szczególności opinii 

promotora/promotorów  dokonuje wstępnej weryfikacji, czy rozprawa doktorska oraz osoba 

ubiegająca się o stopień doktora spełniają wymagania ustawowe o których mowa w art. 186 

ust. 1 pkt 1-3 Ustawy  oraz opiniuje zaproponowanych przez promotora kandydatów na 

recenzentów, propozycję osoby sporządzającej protokół oraz proponuje skład Komisji ds. 

postępowania  

w sprawie nadania stopnia doktora. Zespół ekspercki przygotowuje opinię z uzasadnieniem  

i przekazuje ją Przewodniczącemu Rady Dyscypliny. Na podstawie złożonej opinii, Rada 

Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie: uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art. 

186 ust. 1 pkt 3 Ustawy, wyznaczenia 3 recenzentów w postępowaniu doktorskim, oraz 

powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.   

 

5. Na podstawie § 6. 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, uprawnienie do 



podejmowania uchwał w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej 

obrony rozprawy doktorskiej, a także prowadzenie obrony rozprawy doktorskiej powierza się 

komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, powołanej Uchwałą Radę 

Dyscypliny. 

 

W skład komisji wchodzą: 

1) przewodniczący komisji, będący członkiem rady dyscypliny, posiadający stopień 

doktora habilitowanego lub tytuł profesora; 

2) członkowie komisji, posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, 

czynni naukowo w badaniach w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej, w liczbie  

co najmniej sześciu; 

3) promotor lub promotorzy; 

4) recenzenci. 

 

Posiedzenia komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora są protokołowane. 

Protokół sporządza osoba spoza składu komisji, wyznaczona przez przewodniczącego komisji  

na wniosek promotora. Przebieg posiedzenia może być, na zarządzenie przewodniczącego 

komisji, utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. 

 

6. Szczegółowy przebieg procedury doktoryzowania określa § 11 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. 

 
 

 Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 

                   Nauki Biologiczne 

       dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 


