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Uchwała nr 2/I/2021 

Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse  

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 18 stycznia 2021 r.  

 

w sprawie postępowań o nadanie stopnia doktora nauk społecznych  

w dyscyplinie nauki prawne, w trybie eksternistycznym,  

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

 Na podstawie 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 i § 14 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  

Czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym  

 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, przed wszczęciem 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, składa do Rady Dyscyplin Naukowych Nauki 

Prawne oraz Ekonomia i Finanse wniosek o powołanie promotora lub promotorów.  

2. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

(pokój nr 8), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Wymogi 

wniosku określa § 14 ust. 3 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. Kandydat może dołączyć do wniosku o powołanie promotora (promotorów) wniosek o wyrażenie 

zgody na przedstawienie rozprawy w innym języku niż język polski.  

4. Po złożeniu wniosku o powołanie promotora (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.  

5. Rada Dyscyplin Naukowych, podejmując uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora 

(promotorów), nie później niż 30 dni przed upływem terminu złożenia rozprawy doktorskiej:  

1) wskazuje zakres egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz dyscypliny dodatkowej;  

2) powołuje komisję składającą się z co najmniej 5 członków do przeprowadzenia egzaminów, w 

tym przynajmniej 3 osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora; 

3) określa termin złożenia rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania 

stopnia naukowego.  

6. Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych przekazuje treść uchwały, o której mowa w ust. 5, 

kandydatowi do stopnia doktora  oraz wyznaczonemu promotorowi (promotorom).  

7. Na wniosek promotora, Rada Dyscyplin Naukowych może wyznaczyć promotora pomocniczego.  

8. W terminie 30 dni od dnia wyznaczenia promotora, kandydat ubiegający się o nadanie stopnia 

doktora w trybie eksternistycznym, podpisuje umowę z Dziekanem Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii. W umowie określa się w szczególności wysokość i tryb opłaty za 

postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym, a także wstępną 

kalkulację wysokości opłaty oraz możliwość jej weryfikacji po zakończeniu postępowania.  

 

§ 2  

Złożenie rozprawy doktorskiej  

 

 W zakresie przedłożenia rozprawy doktorskiej przez kandydata stosuje się odpowiednio 

przepisy § 11 i § 14 Uchwały Nr 131/2019 Senatu UWr z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 
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trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego 

w Uniwersytecie Wrocławskim.  

 

§ 3  

Wyznaczenie recenzentów oraz powołanie komisji w postępowaniu  

o nadanie stopnia doktora  

 

 W zakresie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji w postępowaniu o nadanie 

stopnia doktora, stosuje się przepisy § 6 i § 10 oraz § 14 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. 

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 

pięciu 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. Egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej może odbywać się łącznie.  

6. W skład komisji egzaminów doktorskich można powołać promotora pomocniczego, bez prawa 

głosu.  

7. Doktorant zdaje egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej w zakresie tej specjalności, której 

dotyczy temat rozprawy doktorskiej.  

8. W ramach egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej doktorant otrzymuje 3 pytania ze 

specjalności objętej egzaminem.  

9. Dyscyplinami dodatkowymi na egzaminie doktorskim mogą być:  

1) ekonomia i finanse  

2) filozofia  

3) nauki o polityce i administracji.  

9. W ramach egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej doktorant otrzymuje 3 pytania z 

tej dyscypliny.  

10. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie szkoły 

doktorskiej.  

11. Kandydat przedkłada ponadto komisji osiągnięcia, które pozwalają na uznanie jego 

kompetencji w obszarze 8 ramy kwalifikacji w zakresie umiejętności i kompetencji 

dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. W szczególności za takie osiągnięcia można uznać: 

przedstawiony dyplom ukończenia studiów pedagogicznych, kursu pedagogicznego bądź 

uczestniczenie kandydata w wymiarze 20 godzin w zajęciach prowadzonych ze studentami przez 

promotora oraz min. 20godzin samodzielnie prowadzonych zajęć w szkole wyższej.  

 

§ 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.  
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§ 6  

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej  

 

1. Obroniona rozprawa doktorska może zostać wyróżniona uchwałą Rady Dyscyplin Naukowych.  

2. Wniosek o wyróżnienie rozprawy składa przewodniczący komisji doktorskiej, jeżeli na 

wyróżniający poziom rozprawy wskazują wszystkie jej pisemne recenzje, złożone przed 

rozpoczęciem publicznej obrony oraz wyróżniający przebieg publicznej obrony.  

3. Komisja doktorska w głosowaniu podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o wyróżnienie rozprawy.  

 

§ 7  

Przygotowanie czynności w postępowaniu  

 

1. Kierownik szkoły doktorskiej 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 szkoły doktorskiej 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  

Przepisy końcowe  

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
       Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych  
               Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse 

                prof. dr hab. Karol Kiczka 
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Załącznik nr 1  

 

Wrocław, dnia …………………… 

 

Wniosek o wyznaczenie promotora 

 

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

/nazwisko i imię osoby ubiegającej się o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora/ 

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

 /adres korespondencyjny/ 

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

 /telefon kontaktowy/ 

 

 

                                                        Rada Dyscyplin Nauki Prawne oraz Ekonomia i 

Finanse  

                                                        Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

 

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie promotora/promotorów/promotora pomocniczego mojej 

rozprawy doktorskiej w osobie/osobach: 

....................................................................................................................................

................. 

/Tytuł i stopień naukowy; imię i nazwisko / 

....................................................................................................................................

................. 

/miejsce zatrudnienia / 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: 

....................................................................................................................................

................. 

....................................................................................................................................

................. 

Dziedzina: nauki społeczne  

Dyscyplina: nauki prawne 

 

…………………………………………….. 

(Podpis kandydata) 

 

Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego w powyższym 

postępowaniu. 

…………………………………………………………………………….. 

(Data i podpis) 

Załączniki: 

1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera 

albo równorzędny, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 2 ustawy (oryginał do wglądu). 

2. Wykaz publikacji. 

3. Wykaz konferencji naukowych, zjazdów, seminariów, w których kandydat brał udział oraz 

informacja o innych osiągnięciach. 

4. Konspekt rozprawy doktorskiej oraz wskazanie planowanego terminu jej złożenia (termin ten nie 

powinien przekraczać 12 miesięcy od momentu wyznaczenia promotora). 

5. Oświadczenie, że planowana rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie 

stopnia doktora, ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, w 
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przypadku gdy kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy 

dołączyć dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania. 

6. Oświadczenie wskazujące źródło finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora. 

7. Dokument poświadczający biegłość języka obcego na poziomie B2.  


