Uchwała nr 45/XII/2019
Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych
dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem
2019/2020 i którym nie wszczęto przewodu doktorskiego
w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669, z późn. zm.)
oraz art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.); § 29 ust. 1 Uchwały Nr 102/2019 Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz § 5 i § 8 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 Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse uchwala
następujące zasady prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.
§1
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania
1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „doktorantem”, składa
do Przewodniczącego Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
wniosek o powołanie promotora lub promotorów oraz określenia sposobu weryfikacji
efektów uczenia się na poziomie 8 PRK i wymaganej biegłości w zakresie języka obcego,
który zawiera następujące informacje o kandydacie:
1) imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe;
2) numer PESEL, w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;
3) informację o kształceniu na studiach doktoranckich;
4) proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem dyscypliny
naukowej, w której nadany ma być stopień naukowy;
5) propozycję co do osoby promotora, ewentualnie także promotora pomocniczego
wraz ze zgodą wskazanych kandydatów wyrażoną na piśmie;
6) wskazanie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej
oraz nowożytnego języka obcego;
7) 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;
8) wykaz prac naukowych potwierdzający spełnienie warunku określonego w art. 186
ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce
(Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.). W przypadku postępowań
wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do prac potwierdzających spełnienie
wskazanego w zdaniu poprzednim warunku zalicza się także prace naukowe o
których mowa w art. 179 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz.
1669, z późn. zm.);
9) informację o działalności popularyzującej naukę;
10) oryginał lub poświadczoną przez upoważnionego pracownika Wydziału kopię
dokumentu 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 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), dającego uprawnienie o ubieganie się o
stopień doktora;
2. Doktorant może dołączyć do wniosku o powołanie promotora lub promotorów:
1) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, ujęty w wykazie
stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz.
261);
2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w języku innym niż język
polski.
3. Po złożeniu wniosku o powołanie promotora lub promotorów, dokonuje się weryfikacji
kompletności dokumentów. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, w
szczególności nie zawiera wymaganych załączników, Przewodniczący Rady Dyscyplin
Naukowych wzywa kandydata do usunięcia braków w terminie 7 dni. W razie
nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, Rada Dyscyplin Naukowych pozostawia
wniosek bez rozpoznania.
§2
Złożenie rozprawy doktorskiej
W zakresie przedłożenia rozprawy doktorskiej przez doktoranta stosuje się
odpowiednio przepisy § 8 i § 11 Uchwały Nr 131/2019 Senatu UWr z dnia 25 września
2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora
i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim.
§3
Wyznaczenie recenzentów oraz komisja ds. postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora
W zakresie wyznaczenie recenzentów i powołania komisja ds. postępowania w
sprawie nadania stopnia doktora stosuje się przepisy § 6 i § 10 Uchwały Nr 131/2019
Senatu UWr z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o
nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie
Wrocławskim.
§4
Egzamin doktorski potwierdzający efekty uczenia się na poziomie 8 PRK
1. Egzamin doktorski jest egzaminem ustnym i jest zdawany przed komisjami egzaminu
doktorskiego, przed przyjęciem rozprawy doktorskiej, jednak nie wcześniej niż po
wpłynięciu dwóch pozytywnych recenzji rozprawy. Egzamin doktorski wraz z
zaświadczeniem o zrealizowanym zakresie programu kształcenia na studiach
doktoranckich są elementem potwierdzającym uzyskanie efektów kształcenia na poziomie
8 ramy PRK.
2. Komisje egzaminu doktorskiego powołuje Rada Dyscyplin Naukowych po
przedstawieniu rozprawy doktorskiej.
3. Komisja egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej składa się z co
najmniej czterech osób, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego
w zakresie dyscypliny naukowej, odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym z
promotora.
4. Komisja egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej składa się z co
najmniej trzech osób, w tym co najmniej jednej osoby posiadającej stopień doktora w
zakresie dyscypliny naukowej, odpowiadającej temu egzaminowi.
5. Komisja egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego składa się z co
najmniej dwóch osób, w tym co najmniej jednej osoby, nauczającej tego języka w szkole
wyższej.
6. Egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej może odbywać
się łącznie.

7. Egzamin doktorski z języka obcego nowożytnego może być zdawany oddzielnie. W
takim wypadku zakres i zasady przeprowadzania egzaminu określa kierownik Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr lub Kierownik Pracowni Nauczania Prawa w
Językach Obcych. Doktorant, który przed terminem przeprowadzenia egzaminu
doktorskiego przedstawił właściwy certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego
języka obcego, jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka
obcego.
8. W skład komisji egzaminów doktorskich można powołać promotora pomocniczego, bez
prawa głosu.
9. Doktorant zdaje egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej w zakresie tej
specjalności, której dotyczy temat rozprawy doktorskiej.
10. W ramach egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej doktorant otrzymuje 3
pytania ze specjalności objętych egzaminem.
11. Dyscyplinami dodatkowymi na egzaminie doktorskim mogą być:
1) ekonomia i finanse
2) filozofia
3) nauki o polityce i administracji.
12. W ramach egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej doktorant otrzymuje 3
pytania z tej dyscypliny.
13. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów
doktoranckich.
§5
Przyjęcie rozprawy, publiczna obrona i nadanie stopnia doktora
Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do obrony, przebieg publicznej obrony rozprawy
doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora regulują przepisy § 11, § 12 i § 13 Uchwały Nr
131/2019 Senatu UWr z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w
sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie
Wrocławskim.
§6
Wyróżnienia rozpraw doktorskich
1. Obroniona rozprawa doktorska może zostać wyróżniona uchwałą Rady Dyscyplin
Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse.
2. Wniosek o wyróżnienie rozprawy składa przewodniczący komisji doktorskiej, jeżeli na
wyróżniający poziom rozprawy wskazują wszystkie jej recenzje oraz wyróżniający
przebieg publicznej obrony.
3. Komisja w głosowaniu podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o wyróżnienie rozprawy.
§7
Przygotowanie czynności w postępowaniu
1. Kierownik studiów doktoranckich sprawdza formalną poprawność wniosków oraz
przygotowuje i przedstawia Radzie Dyscyplin Naukowych projekty uchwał w sprawie:
1) powołania promotora lub promotorów oraz określenia sposobu weryfikacji efektów
uczenia się na poziomie 8 PRK i wymaganej biegłości w zakresie języka obcego,
2) wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminu doktorskiego oraz komisji
doktorskiej.
2. Kierownik studiów doktoranckich może upoważnić innego członka Rady Dyscyplin
Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse do przedstawienia na posiedzeniu
Rady projektów uchwał, o których mowa w ust. 1.
§8
Promotor pomocniczy, postanowienia przejściowe i końcowe
1. Istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w uzasadnionych przypadkach,
w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników

pełni promotor pomocniczy. Wniosek doktoranta o powołanie promotora pomocniczego
musi być zaakceptowany przez promotora.
2. Funkcję promotora pomocniczego może pełnić osoba posiadająca stopień doktora.
3. Promotorem pomocniczym nie może zostać osoba, która:
1) pozostaje promotorem pomocniczym dla 2 doktorantów. W wyjątkowych
przypadkach Rada Dyscyplin Naukowych może zwiększyć ten limit, jednak nie
więcej niż o jednego dodatkowego doktoranta,
2) do chwili podjęcia się funkcji promotora pomocniczego, nie wypromowała co
najmniej 15 prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych
studiach magisterskich,
3) w swoim dorobku naukowym nie posiada co najmniej jednej punktowanej
publikacji naukowej z zakresu zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa
doktorska, w ramach której miałby pełnić funkcję promotora pomocniczego
(publikacja w czasopiśmie naukowym lub wydawnictwie wymienionym w wykazie
MNiSW – nie mniej niż 20 pkt.).
4. Warunki dotyczące promotora pomocniczego, wskazane § 7 ust. 1-3 niniejszej
uchwały, nie dotyczą promotorów pomocniczych, powołanych do chwili wejścia w życie
wskazanych przepisów.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych
Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse
prof. dr hab. Karol Kiczka

