
 

 

Uchwała nr 42/IV/2021 

Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse  

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 19 kwietnia 2021 r.   

 

w sprawie powoływania promotora pomocniczego  

w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora  

 

 

     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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85, 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 oraz 

§14 ust. 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 oraz §16 Uchwały nr 134/2019 Senatu Uniwer-

sytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uni-

wersytetu Wrocławskiego Rada Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

uchwala następujące zasady powoływania promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie 

stopnia stopnia doktora:  

 

§ 1. Przepisy ogólne  

 

1. W uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich 

realizacji i analizy wyników, w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk prawnych może 

być powołany promotor pomocniczy. 

2. Wniosek doktoranta o powołanie promotora pomocniczego musi być zaakceptowany 

przez promotora. 

3. Funkcję promotora pomocniczego może pełnić osoba posiadająca stopień doktora.   

4. Decyzję o powołaniu promotora pomocniczego podejmuje Rada Dyscyplin Naukowych 

Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse.  

5. Promotorem pomocniczym nie może być osoba, która:  

1) pozostaje już promotorem pomocniczym dla dwóch doktorantów; 

2) do chwili podjęcia się funkcji promotora pomocniczego nie wypromowała co najmniej 20 

prac dyplomowych na studiach pierwszego lub drugiego stopnia bądź na jednolitych studiach 

magisterskich; 

3) w swoim dorobku naukowym nie posiada co najmniej pięciu punktowanych publikacji 

naukowych bezpośrednio z zakresu zagadnień naukowych , których dotyczy rozprawa doktorska, 

w ramach której miałby pełnić funkcję promotora pomocniczego, opublikowanych po uzyskaniu 

stopnia doktora   (publikacja w czasopiśmie naukowym lub wydawnictwie wymienionym w wyka-

zie MNiSW - nie mniej niż 20 pkt.).; 

4) nie złożyła oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.   

6. Warunki dotyczące promotora pomocniczego wskazane w punktach 1-5 niniejszej uch-

wały nie dotyczą promotorów pomocniczych powołanych do chwili wejścia w życie wskazanych 

przepisów.  

 

§ 2.  Przepisy końcowe 

 

1. Traci moc uchwała nr 82/2020 Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia 

i Finanse na WPAE UWr z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powoływania promotora 

pomocniczego w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

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


