
Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz wyznaczenie 

promotora/promotorów w roku akademickim 2020/2021 

Dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 

Tryb postępowania określają paragrafy 11 oraz 37 „Regulaminu postępowań w sprawie nadania 

stopnia doktora w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie” (tekst jednolity z maja 2020). 

 

I. Złożenie dokumentów – składanie dokumentów do Pani Renaty Kozłowskiej, asystent dziekana 

WBiB. Dokumenty: 

 

1. Pisemny wniosek do Rady Naukowej Instytutu Nauk Biologicznych o wyznaczenie 

promotora lub promotorów/promotora i promotora pomocniczego (wzór wniosku – 

załącznik nr 3 do regulaminu, załącznik nr 4 do tego dokumentu nie dotyczy studentów 

studiów doktoranckich WBiB).  

2. Pisemna zgoda wymienionych we wniosku osób na pełnienie funkcji promotora  

lub promotora pomocniczego. 

3. W przypadku kandydatów na promotora/promotora pomocniczego niebędących 

pracownikami UMCS: oświadczenie (załącznik nr 4 do regulaminu) oraz wykaz dorobku 

naukowego. 

4. Koncepcja rozprawy doktorskiej. 

5. Opinia opiekuna naukowego o stopniu zaawansowania pracy. 

6. Dorobek naukowy doktoranta. 

7. Życiorys naukowy doktoranta. 

8. Certyfikat językowy, jeśli doktorant go posiada (wykaz certyfikatów – załącznik nr 8  

do regulaminu). 

9. Oświadczenie o wyborze dyscypliny dodatkowej (załącznik nr 9 do regulaminu). 

10. Poświadczona w dziekanacie za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia 

studiów.  

 

II. Prezentacja koncepcji pracy doktorskiej i dotychczasowego dorobku na posiedzeniu 

komisji do spraw oceny dorobku naukowego doktoranta (odrębne komisje dla kierunków 

Biologia i Biotechnologia). Posiedzenie komisji prowadzi Dyrektor lub Zastępca Dyrektora 

Instytutu Nauk Biologicznych. Komisja sporządza opinię skierowaną do Rady Instytutu  

i wnosi o powołanie/niepowołanie promotora/i promotora pomocniczego  

lub promotorów/i promotora pomocniczego. 

 

Pierwsze posiedzenie każdej komisji jest planowane do dnia 15 lipca br., drugie 

posiedzenie odbędzie się do 10 września br. Posiedzenia będą miały charakter otwarty i są 

planowane w formie stacjonarnej. Forma spotkania może ulec zmianie w zależności  

od aktualnej sytuacji epidemicznej. 

 

III. Decyzję o powołaniu/niepowołaniu promotora lub promotorów/promotora i promotora 

pomocniczego podejmuje Rada Instytutu Nauk Biologicznych na pierwszym posiedzeniu 

po wydaniu opinii przez komisję do spraw oceny dorobku naukowego doktoranta. Odbywa 

się to w drodze uchwały Rady Naukowej Instytutu Nauk Biologicznych. 

Posiedzenie Rady Instytutu na którym będą powoływani promotorzy odbędzie się  

we wrześniu br. 

  



Obowiązujące terminy 

Komplet dokumentów należy składać do Pani Renaty Kozłowskiej, asystent Dziekana w następujących 

terminach: 

1. Doktoranci planujący prezentację koncepcji pracy doktorskiej na posiedzeniu komisji ds. oceny 

dorobku naukowego doktorantów kierunków Biologia oraz Biotechnologia w pierwszej 

połowie lipca – do 15 czerwca br. 

2. Doktoranci planujący prezentację koncepcji pracy doktorskiej na posiedzeniu komisji  

w pierwszej połowie września – do  31 lipca br. 


