
Załącznik do Uchwały Nr 191/2016-2020  
Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej  

z dnia 25 września 2019 r. 
 

Regulamin nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej 

 

Podstawa prawna – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  poz. 1668, 
z późn. zm.), zwana dalej Ustawą 

 

§ 1 

1. Stopień naukowy doktora, na podstawie art. 178 ust. 1. Ustawy, Statutu Politechniki Poznańskiej oraz ni-
niejszego regulaminu, nadaje w drodze decyzji administracyjnej rada dyscypliny. 

2. Do postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora mają odpowiednio zastosowanie przepisy Działu V 
Ustawy. 

 

§ 2 

1. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora rada dyscypliny w drodze uchwał przeprowadza nastę-
pujące czynności: 

1) wyznacza promotora lub promotorów, 

2) wszczyna postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i wyznacza recenzentów, 

3) przyjmuje rozprawę doktorską, dopuszcza ją do publicznej obrony ze wskazaniem terminu obrony, 

4) przyjmuje publiczną obronę rozprawy doktorskiej, 

5) nadaje stopień doktora, 

6) wyróżnia rozprawę doktorską. 

2. W głosowaniach w sprawach, o których mowa w ust. 1, biorą udział członkowie rady dyscypliny będący 
profesorami i profesorami uczelni. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy statutowej liczby tych członków. 

 

§ 3 

1. Na podstawie art. 192 ust. 1. Ustawy, rada dyscypliny może powołać komisję doktorską, która: 

1) w drodze uchwały przyjmuje publiczną obronę rozprawy doktorskiej, 

2) formułuje do rady dyscypliny wniosek o nadanie stopnia naukowego doktora, 

3) formułuje do rady dyscypliny wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. 

2. Komisja doktorska powinna składać się z: 

1) co najmniej 3 pracowników ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, będących człon-
kami rady dyscypliny prowadzącej postępowanie, w tym przewodniczącego, 

2) promotora lub promotorów, 

3) recenzentów, 

4) promotora pomocniczego (w przypadku jego powołania), 

5) sekretarza bez prawa głosu. 

 

§ 4 

1. Zmianę promotora (promotorów), promotora pomocniczego dokonuje rada dyscypliny w drodze uchwały na 
uzasadniony wniosek osoby, której dotyczy postępowanie. 

2. Sposób weryfikacji, o którym mowa w art. 192 ust. 2 pkt 7 Ustawy określi regulamin rady dyscypliny. 
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§ 5 

1. Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa 
wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów. 

2. Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym musi przedstawić dokumenty potwier-
dzające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, także w zakresie znajomości 
nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. 

 

§ 6 

Opłatę za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora na rzecz Politechniki Poznańskiej wnosi 
osoba ubiegająca się o nadanie tego stopnia lub inny podmiot działający w jej imieniu. Opłata obejmuje wszyst-
kie koszty postępowania, a w szczególności koszty wynagrodzeń promotora (promotorów), promotora pomoc-
niczego, recenzentów oraz koszty administracyjne. Opłaty nie pobiera się od osoby, która ukończyła kształcenie 
w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich prowadzonych na Politechnice Poznańskiej. W przypadku 
pracownika Politechniki Poznańskiej koszty postępowania ponosi zatrudniająca go jednostka. 

 

§ 7 

1. Szczegółowy sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, o którym mowa w art. 192 ust. 2 
Ustawy, określi rada dyscypliny w swoim regulaminie. 

2. Rada dyscypliny może określić inne wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 Ustawy, lub dodat-
kowe warunki dopuszczenia do obrony i wyróżnienia rozprawy doktorskiej.  

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje rada dyscypliny lub Senat. 

 

§ 9 

Tryb odwoławczy dotyczący odmowy nadania stopnia naukowego doktora reguluje Ustawa. 

 

 


