
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 października 2014 r. 
 

w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych  
w przewodach doktorskich, w postępowaniach habilitacyjnych oraz  

w postępowaniach o nadanie tytułu profesora 
 

 
1. Wprowadza się wzory uchwał rad jednostek organizacyjnych kończących czynności  

w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie 
tytułu profesora określone w załącznikach Nr 1-28 do niniejszego Komunikatu. 

 
2. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. 
zm.) w postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego albo 
tytułu profesora w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).  

 
3. Traci moc komunikat z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek 

organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich, w postępowaniach habilitacyjnych 
oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora. 

 
 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
            R E K T O R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

 

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  
i wyznaczenia promotora 

 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Wszczyna się przewód doktorski Pani/Pana ……………………………………………………  na 
podstawie rozprawy pod tytułem: ………………………………………………………………………………… 
 
 § 2. Na promotora wyznacza się ……………………………………………………………………………… 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie. 

       

 

Rada Wydziału/Rada Instytutu 

 

          podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

 

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy wszczęcia przewodu doktorskiego  
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Odmawia się wszczęcia przewodu doktorskiego Panu/Pani ……………………………… na 
podstawie rozprawy pod tytułem: ………………………………………………………………………………… 

 
Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady 
Wydziału/Rady Instytutu ………………………. w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 

       

 

Rada Wydziału/Rada Instytutu 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich 
 
 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr …… Rady Wydziału/Rady Instytutu z dnia ……………………  
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, Rada Wydziału/Rada 
Instytutu ………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W związku z wszczęciem przewodu doktorskiego Pani/Pana ……………………………  
określa się egzaminy doktorskie w następującym zakresie: ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. (podać zakres egzaminu). 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

  Przewodniczący 
Rady Wydziału/Rady Instytutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

 
Uchwała Nr … 

Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 
z dnia …………………… 

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim 

 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Wyznacza się Pana/Panią  
 

1/ …………………………………………………………………………… 
2/ …………………………………………………………………………… 

na recenzentów w przewodzie doktorskim Pana/Pani ………………………………………………………………, 
wszczętym uchwałą Nr ……… Rady Wydziału/Rady Instytutu z dnia …………………. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie. 
 

       
Rada Wydziału/Rada Instytutu 

 
 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Promotor 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

3. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

 
Uchwała Nr … 

Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 
z dnia …………………… 

 
w sprawie odmowy wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim 

 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Odmawia się wyznaczenia Pana/Pani ……………………………………………………………… na 
recenzentów w przewodzie doktorskim Pana/Pani …………………………………………………………, 
wszczętym uchwałą Nr ……… Rady Wydziału/Rady Instytutu z dnia …………………. 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady 
Wydziału/Rady Instytutu ………………………… w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 

     
Rada Wydziału/Rada Instytutu 
           

 

  podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Promotor 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

3. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 6 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie powołania Komisji Doktorskiej 
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1.1. Powołuje się Komisję Doktorską do przeprowadzenia czynności w przewodzie 
doktorskim określonych w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 
Pani/Pana …………………………………………………………… wszczętym uchwałą Nr ……… Rady 
Wydziału/Rady Instytutu z dnia ………………, w składzie: 

1/ ……………………………………………………………, 
2/ ……………………………………………………………, 
3/ ……………………………………………………………, 
4/ ……………………………………………………………, 
5/ ……………………………………………………………, 
6/ ……………………………………………………………, 
7/ ……………………………………………………………. 
8/ …………………………………………………………… 

     2. Ponadto w skład Komisji wchodzą promotor oraz recenzenci. 
  
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

      Przewodniczący 
     Rady Wydziału/Rady Instytutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 7 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  
w zakresie dyscypliny podstawowej 

 
 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 
czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o 
nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200), Rada Wydziału/Rada Instytutu 
……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W związku z wszczęciem przewodu doktorskiego Pani/Pana …………………………, 
powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie 
………………………………………… (podać nazwę dyscypliny podstawowej), w składzie: 

1/ ……………………………………………………………, 
2/ ……………………………………………………………, 
3/ ……………………………………………………………, 
4/ ……………………………………………………………. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
      Przewodniczący 
     Rady Wydziału/Rady Instytutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 8 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  
w zakresie dyscypliny dodatkowej 

 
 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 
czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o 
nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200), Rada Wydziału/Rada Instytutu 
……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W związku z wszczęciem przewodu doktorskiego Pani/Pana …………………………, 
powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie 
………………………………………… (podać nazwę dyscypliny dodatkowej) w składzie: 

1/ ……………………………………………………………, 
2/ ……………………………………………………………, 
3/ ……………………………………………………………. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

      Przewodniczący 
   Rady Wydziału/Rady Instytutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 9 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  
w zakresie nowożytnego języka obcego 

 
 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 
czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o 
nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200), Rada Wydziału/Rada Instytutu 
……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W związku z wszczęciem przewodu doktorskiego Pani/Pana …………………………, 
powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka 
………………………………………… (podać jakiego nowożytnego języka obcego) w składzie: 

1/ ……………………………………………………………, 
2/ ……………………………………………………………, 
3/ ……………………………………………………………. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 

      Przewodniczący 
   Rady Wydziału/Rady Instytutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 10 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej  
i dopuszczenia jej do publicznej obrony  

 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Przyjmuje się rozprawę doktorską przygotowaną przez Pana/Panią ……………… pod 
tytułem ……………………………………  i dopuszcza się ją do publicznej obrony.  
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie. 
 

       
Rada Wydziału/Rada Instytutu 

 

 

 

 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Promotor 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

3. Recenzenci: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 11 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy przyjęcia rozprawy doktorskiej  
i dopuszczenia jej do publicznej obrony  

 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Odmawia się przyjęcia rozprawy doktorskiej przygotowanej przez Pana/Panią 
……………… pod tytułem ……………………………………  i nie dopuszcza się jej do publicznej obrony.  
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady 
Wydziału/Rady Instytutu ………………………. w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
 
 

       
Rada Wydziału/Rada Instytutu 

 

 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Promotor 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

3. Recenzenci: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Załącznik nr 12 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Komisji Doktorskiej 
z dnia …………………… 

 
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej  

i dopuszczenia jej do publicznej obrony  
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  
(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr …… Rady Wydziału/Rady 
Instytutu z dnia …………………… w sprawie powołania Komisji Doktorskiej, Komisja Doktorska 
uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Przyjmuje się rozprawę doktorską przygotowaną przez Pana/Panią ……………… pod 
tytułem …………………………………… i dopuszcza się ją do publicznej obrony.  
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 

 
 
 
 

  Komisja Doktorska 
 

           podpis 

Członkowie Komisji: …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 13 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Komisji Doktorskiej 
z dnia …………………… 

 
w sprawie odmowy przyjęcia rozprawy doktorskiej  

i dopuszczenia jej do publicznej obrony  
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  
(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr …… Rady Wydziału/Rady 
Instytutu z dnia …………………… w sprawie powołania Komisji Doktorskiej, Komisja Doktorska 
uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Odmawia się przyjęcia rozprawy doktorskiej przygotowanej przez Pana/Panią 
……………… pod tytułem ……………………………………  i nie dopuszcza się jej do publicznej obrony.  
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady 
Wydziału/Rady Instytutu ………………………….. w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 

 
 
 
 

  Komisja Doktorska 
    
 

      

   podpis 

Członkowie Komisji: …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 14 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej 
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Przyjmuje się publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani/Pana …………………… pod 
tytułem ………………………………………  
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 
 
 

        
Rada Wydziału/Rada Instytutu 

 
 

 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Promotor 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

3. Recenzenci: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 15 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej 
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Odmawia się przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani/Pana 
…………………… pod tytułem ……………………………………… 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady 
Wydziału/Rady Instytutu………………………….. w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 

 
 
 

        
Rada Wydziału/Rada Instytutu 

 
 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Promotor 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

3. Recenzenci: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 16 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Komisji Doktorskiej 
z dnia …………………… 

 
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  
(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr …… Rady Wydziału/Rady 
Instytutu z dnia …………………… w sprawie powołania Komisji Doktorskiej, Komisja Doktorska 
uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Przyjmuje się publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani/Pana …………………… pod 
tytułem ………………………………………  
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 
 
 
 

  Komisja Doktorska 
         
   

           podpis 

Członkowie Komisji: …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 17 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Komisji Doktorskiej 
z dnia …………………… 

 
w sprawie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  
(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr …… Rady Wydziału/Rady 
Instytutu z dnia …………………… w sprawie powołania Komisji Doktorskiej, Komisja Doktorska 
uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Odmawia się przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani/Pana 
…………………… pod tytułem ………………………………………  
 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady 
Wydziału/Rady Instytutu…………………………….. w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
 
 
 

  Komisja Doktorska 
          
 

  podpis 

Członkowie Komisji: …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 18 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Nadaje się Panu/Pani ……………………………………………… stopień doktora w dziedzinie 
nauk ……………………………… (podać dziedzinę i dyscyplinę naukową) na podstawie rozprawy 
doktorskiej pod tytułem: ……………………………………………………………………………………. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 
 

      
Rada Wydziału/Rada Instytutu 

 
 
 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Promotor 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

3. Recenzenci: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 19 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora 
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Odmawia się nadania Panu/Pani ……………………………………………… stopnia doktora  
w dziedzinie nauk ……………………………… (podać dziedzinę i dyscyplinę naukową) na podstawie 
rozprawy doktorskiej pod tytułem: ……………………………………………………………………………………. 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady 
Wydziału/Rady Instytutu ………………………. w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
 
 

      
Rada Wydziału/Rada Instytutu 

 
 
 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Promotor 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

3. Recenzenci: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Załącznik nr 20 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego 
 
 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W związku z nieprzystąpieniem do egzaminów doktorskich/ nieprzedstawieniem 
rozprawy doktorskiej w wyznaczonym terminie zamyka się przewód doktorski Pana/Pani 
…………………………………………………. 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 
        

       
Rada Wydziału/Rada Instytutu 

 
 
 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

2. Promotor 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

3. Recenzenci: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 21 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie nadania stopnia naukowego  
doktora habilitowanego 

 
 

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Nadaje się Panu/Pani ……………………………………… stopień doktora habilitowanego  
w dziedzinie nauk ……………………………………………… (podać dziedzinę i dyscyplinę naukową). 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 
 

   
Rada Wydziału/Rada Instytutu 

 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 22 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego  
doktora habilitowanego 

 
 

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Odmawia się nadania Panu/Pani ………………………………… stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk ……………………………………………………… (podać dziedzinę  
i dyscyplinę naukową). 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady 
Wydziału/Rady Instytutu ………………………. w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
 

    
Rada Wydziału/Rada Instytutu 
 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Załącznik nr 23 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora 
 
 

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wszczyna się postępowanie o nadanie tytułu profesora Pani/Panu 
…………………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 
        

       
Rada Wydziału/Rada Instytutu 

 
 

 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 24 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora 
 
 

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Odmawia się wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Pani/Panu 
…………………………………………………………… 

 
Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady 
Wydziału/Rady Instytutu ………………………… w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
           

Rada Wydziału/Rada Instytutu 
 
 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 25 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów  
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

 
 

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Wyznacza się następujących kandydatów na recenzentów w postępowaniu  
o nadanie tytułu profesora Pani/Panu …………………………………………………………………………………: 

1/ ……………………………………………………………, 
2/ ……………………………………………………………, 
3/ ……………………………………………………………, 
4/ ……………………………………………………………, 
5/ ……………………………………………………………, 
6/ ……………………………………………………………, 
7/ ……………………………………………………………, 
8/ ……………………………………………………………, 
9/ ……………………………………………………………, 
10/ ……………………………………………………………. 

 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 
 
 

       
Przewodniczący 

Rady Wydziału/Rady Instytutu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 26 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o 
nadanie tytułu profesora  

 
 

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Odmawia się wyznaczenia Pana/Pani………………………………………………………………….. na 
recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Pana/Pani 
……………………………………………………………………… wszczętym uchwałą Rady Wydziału/Rady Instytutu 
z dnia ……………………………………………… 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady 
Wydziału/Rady Instytutu ………………………. w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 

   
Rada Wydziału / Rada Instytutu 

 
 

           podpis 

1.  Przewodniczący Rady 

2.  Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 27 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 
 
 

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Wyraża się poparcie dla wniosku o nadanie tytułu profesora Pani/Panu 
………………………………………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 
 

      
Rada Wydziału / Rada Instytutu 

 
 
 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

2. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 28 do Komunikatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 października 2014 r. 

  

Uchwała Nr … 
Rady Wydziału/Rady Instytutu ………………………… 

z dnia …………………… 
 

w sprawie odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 
 
 

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  
z późn. zm.), Rada Wydziału/Rada Instytutu ……………………………… uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Odmawia się poparcia dla wniosku o nadanie tytułu profesora Pani/Panu 
………………………………………………………………………………… 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Pouczenie: 
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady 
Wydziału/Rady Instytutu ………………………… w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 
 

      
Rada Wydziału / Rada Instytutu 

 
 

           podpis 

1. Przewodniczący Rady 

2. Członkowie Rady: 

…………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 …………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 


