BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2019; poz. 432

UCHWAŁA Nr 162
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 17 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr 89 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce 32 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 48 pkt. 25 i 27 Statutu Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r.,
poz. 120)
u c h w a l a się, co następuje:
§1
W uchwale Nr 89 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie
stopnia doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK
z 2019 r., poz. 210), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Uniwersytecie – rozumie się przez to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.);
3) kandydacie – rozumie się przez to osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora,
4) komisji doktorskiej – rozumie się przez to komisję powołaną przez radę dyscypliny
naukowej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania
stopnia doktora;
5) BIP – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej;
6) JSA – rozumie się przez to Jednolity System Antyplagiatowy, o którym mowa
w art. 351 ust. 1 ustawy;
7) PRK – rozumie się przez to Polską Ramę Kwalifikacji;
8) RDN – rozumie się przez to Radę Doskonałości Naukowej, o której mowa
w art. 232 ustawy;
9) System POL-on – rozumie się przez to Zintegrowany System Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, o którym mowa w art. 342 ustawy.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3
1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora przeprowadza i stopień doktora
na Uniwersytecie nadaje rada dyscypliny naukowej.
2. Rada dyscypliny naukowej może powołać do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej
dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony co najmniej
jedenastoosobową komisję doktorską, w skład której wchodzą:
1) przewodniczący,
2) członkowie tej rady posiadający co najmniej stopień doktora,
3) recenzenci,
4) promotor lub promotorzy oraz promotor pomocniczy.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4
1. Rada dyscypliny naukowej albo komisja doktorska podejmuje uchwały
w sprawach:
1) potwierdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3
lit. a i b ustawy, w przypadku publikacji wieloautorskich;
2) potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK;
3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
2. Rada dyscypliny naukowej podejmuje uchwały w sprawach:
1) wyznaczenia recenzentów;
2) nadania stopnia doktora;
3) wyróżnienia rozprawy doktorskiej;
4) ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.
3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje osobom
posiadającym co najmniej stopień doktora.
4. Rada dyscypliny naukowej oraz komisja doktorska podejmują uchwały
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swojego składu,
w głosowaniu jawnym.”;
4) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek zawiera następujące informacje o kandydacie:
1) imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;
3) numer elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and
Contributor ID);
4) obywatelstwo;
5) miejsce i datę urodzenia;
6) informację o posiadaniu Karty Polaka;
7) płeć;
8) dyscyplinę lub dyscypliny albo dziedzinę, w której jest przygotowywana
rozprawa doktorska, a także jej język;
9) informację o osiągnięciach naukowych i artystycznych, o których mowa w § 2
ust. 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca
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2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym Systemie Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
10) oświadczenie o źródle finansowania postępowania doktorskiego;
11) o ile jest wymagana zgoda odpowiedniej komisji bioetycznej na prowadzenie
badań będących przedmiotem pracy lub oświadczenie kandydata, potwierdzone
przez promotora, o braku konieczności posiadania takiej zgody.”;
5) § 5 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów w wersji
papierowej i elektronicznej oraz streszczenie w języku angielskim, a w przypadku
przygotowania rozprawy w języku obcym, również streszczenie w języku polskim.
W przypadku gdy rozprawa nie jest pracą pisemną, należy dołączyć opis w językach
polskim i angielskim.”;
6) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada dyscypliny naukowej wyznacza 3 recenzentów spośród osób niebędących
pracownikami Uniwersytetu oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego
albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się
o stopień doktora.”;
7) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9
1. Rada dyscypliny naukowej albo komisja doktorska, po zapoznaniu się z rozprawą
doktorską, opiniami promotorów oraz recenzjami, wydaje postanowienie w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony.
2. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała
pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów.
3. W postanowieniu o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu do obrony
wyznacza się termin i miejsce obrony, o czym zawiadamia się kandydata.
4. Termin obrony rozprawy doktorskiej nie może zostać wyznaczony wcześniej niż
30 dni od zamieszczenia w BIP informacji, o których mowa w § 8 ust. 1.
5. Postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony doręcza się kandydatowi
na piśmie wraz z pouczeniem o przysługującym zażaleniu do RDN
oraz uzasadnieniem faktycznym i prawnym.”;
8) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Promotor przedstawia sylwetkę kandydata do nadania stopnia. Po przedstawieniu
przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej,
przewodniczący rady dyscypliny naukowej albo komisji doktorskiej zarządza
przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję.”;
9) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej, na posiedzeniu niejawnym, rada
dyscypliny naukowej albo komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie
przyjęcia obrony.”;
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10) § 11 ust. 2 otrzymują brzmienie:
„2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, przewodniczący rady dyscypliny
naukowej przeprowadza dyskusję.”;
11) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kandydat ubiegający się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed
wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składa do rady
dyscypliny naukowej wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora
pomocniczego.”;
12) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13
1. Rada dyscypliny naukowej podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora,
promotorów lub promotora pomocniczego w celu sprawowania opieki naukowej
nad kandydatem.
2. Drugiego promotora można powołać w przypadku przewodów doktorskich
prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej lub interdyscyplinarnej
rozprawy doktorskiej.
3. Uchwałę doręcza się kandydatowi oraz promotorowi lub promotorom, w tym
promotorowi pomocniczemu.”;
13) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komisja składa się co najmniej z 5 członków.”;
14) § 17 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) opłaty na pokrycie pozostałych kosztów przeprowadzenia postępowania w
wysokości 20% kwot wynagrodzeń i narzutów, o których mowa w pkt. 1-3.”;
15) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19
W przypadku postępowań prowadzonych wspólnie zasady ustalania wysokości
i pobierania opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora określa
umowa.”;
16) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20
1. Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim
2019/2020 i posiadają status doktoranta w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,
stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej uchwały z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Datą wszczęcia postępowania jest dzień podjęcia uchwały w sprawie powołania
promotora lub promotorów.
3. Komisja wskazana w § 15 dokonuje weryfikacji efektów uczenia się w zakresie
znajomości nowożytnego języka obcego oraz weryfikacji efektów uczenia się na
poziomie 8PRK.
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4. Dla postępowań wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć wymienionych
w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy zalicza się także publikacje wymienione
w art. 179 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.
5. Od osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim
2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych
w ustawie nie pobiera się opłat.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2019 r.

Z up. Rektora
Prorektor ds. Badań Naukowych

prof. dr hab. Jacek Kubica
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