Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/05/2020
RN IGSEiGP z dn. 08.05.2020 r.

Regulamin wyznaczania promotora rozprawy doktorskiej
dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
i ubiegają się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) oraz w przepisach przejściowych

§1
1. Regulamin dotyczy osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20.
2. Do dnia 31 grudnia 2023 r. uczestnicy studiów doktoranckich, którym nie wszczęto przewodu doktorskiego
do dnia 30 kwietnia 2019 r., mogą ubiegać się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85), w ustawie z dnia
3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.
1669) oraz w Uchwale Nr XXIV – 29.15/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z
dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie
nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, o którym mowa w ust. 2, jest wszczynane z chwilą
złożenia przez doktoranta wniosku o wyznaczenie promotora.
§2
1. Doktorant składa wniosek do Rady Naukowej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej o wyznaczenie promotora, pod którego kierunkiem będzie przygotowywał rozprawę doktorską,
w terminie co najmniej dwóch tygodni przed planowanym posiedzeniem Rady. Wniosek należy złożyć za
pośrednictwem Dyrektora Instytutu.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) dane doktoranta: imię, nazwisko, PESEL, a w przypadku jego braku numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail;
b) dorobek naukowy doktoranta, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji;
c) wskazanie dyscypliny, w jakiej ma być przygotowywana rozprawa doktorska;
d) wskazanie osoby promotora;
e) pisemną zgodę kandydata na promotora na objęcie funkcji promotora;
f) pisemne oświadczenie kandydata na promotora o spełnianiu wymogów do pełnienia funkcji promotora
określonych w art. 190 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 85);
g) opinię Kierownika Studiów Doktoranckich na temat zasadności złożonego wniosku.
3. Do wniosku doktorant dołącza:
a) koncepcję rozprawy doktorskiej, która obejmuje: temat pracy i uzasadnienie jego wyboru, główne
założenia badawcze, cel rozprawy, przewidywane metody badawcze i przewidywany termin złożenia
rozprawy;
b) wyciąg z dorobku naukowego kandydata na promotora potwierdzający zasadność wyboru promotora (nie
więcej niż 10 pozycji).
4. Wnioski niekompletne lub złożone na innych niż obowiązujące formularzach nie mogą być procedowane
przez Radę Naukową Instytutu.
§3
1. Rada Naukowa, po zapoznaniu się z wnioskiem doktoranta, w drodze uchwały wyznacza lub odmawia
wyznaczenia promotora przekazując za pośrednictwem Dyrektora Instytutu stosowną informację w formie
pisemnej doktorantowi i promotorowi. Dopuszcza się przekazanie informacji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
2. W przypadku odmowy informacja powinna zawierać uzasadnienie decyzji Rady Naukowej.

3. Informacja o wynikach głosowania przekazywana jest w terminie jednego tygodnia od podjęcia decyzji przez
Radę Naukową Instytutu.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 1 wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania kandydat nie złoży wniosku o
wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Rejestr wydanych uchwał, o których mowa w
ust. 1, prowadzi przewodniczący Rady Naukowej.
§4
1. Jeżeli doktorant, kandydat na promotora lub kierownik Studiów Doktoranckich uważa, że przygotowywana
rozprawa jest interdyscyplinarna, wówczas występuje do Wydziałowej Komisji do spraw ustalenia
dyscypliny wiodącej. Wskazanie przez Komisję dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna jako wiodącej jest warunkiem upoważniającym Radę Naukową Instytutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej do wyznaczenia promotora.
2. W uzasadnionych przypadkach doktorant może wystąpić o wyznaczenie więcej niż jednego promotora.
3. Do wniosku o wyznaczenie więcej niż jednego promotora stosuje się odpowiednio § 2 i § 3 Regulaminu.
4. Wyznaczenie promotorów może odbywać się we współpracy z inną jednostką naukową.
§5
1. W uzasadnionych przypadkach doktorant, promotor lub promotor pomocniczy może wystąpić do Rady
Naukowej Instytutu za pośrednictwem Dyrektora z wnioskiem o zmianę promotora.
2. Do wniosku o zmianę promotora stosuje się przepisy § 2 ust. 2 a, d, e, f oraz ust. 3 b.
3. Do wniosku doktorant dołącza dodatkowo opinię poprzedniego promotora, w której określi on stan
zaawansowania rozprawy doktorskiej na dzień złożenia wniosku o zmianę promotora, o ile nie zachodzą
okoliczności uniemożliwiające wydanie opinii.
§6
1. W uzasadnionych przypadkach doktorant może wnioskować o wyznaczenie promotora pomocniczego.
2. Do wyznaczenia promotora pomocniczego stosuje się odpowiednio § 2 i § 3 Regulaminu.
§7
1. W uzasadnionych przypadkach doktorant może wnioskować o zmianę promotora pomocniczego.
2. Do zmiany promotora pomocniczego stosuje się odpowiednio § 5 Regulaminu.
§8
Wzór wniosku o wyznaczenie promotora stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 01/05/2020 Rady Naukowej
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu wyznaczania promotora rozprawy doktorskiej dla osób, które rozpoczęły studia
doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz w przepisach
przejściowych.
§9
Wzór wniosku o zmianę promotora stanowi załącznik nr 3 do uchwały nr 01/05/2020 Rady Naukowej Instytutu
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wyznaczania promotora rozprawy doktorskiej dla osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed
rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz w przepisach przejściowych.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

