
 
 
 
 
 

 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 23.1/23 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 22 lutego 2023 r. 
 

w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania 

stopnia doktora w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 
Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Marii  

Curie-Skłodowskiej postanawia, co następuje:  

 

§ 1 
W Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora  

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowiącym Załącznik do Uchwały 

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, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego 

języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, 

poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co 

najmniej B2 albo certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego 

nowożytnego na poziomie B2 wydanym po przeprowadzonym egzaminie przez 

jednostkę organizacyjną UMCS prowadzącą kształcenie w zakresie języków 

obcych;”; 

2) w § 4 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Rada naukowa może ustalić zasady dotyczące uznawania za spełnienie wymogu 

wskazanego w ust. 1 pkt. 3 w przypadku, gdy dorobek naukowy kandydata 

stanowi praca współautorska.” 

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być nauczyciel akademicki posiadający 

stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie, w której kandydat zamierza 

ubiegać się o nadanie stopnia doktora lub tytuł profesora w dziedzinie, do której 

przyporządkowana jest ta dyscyplina. Członkiem komisji egzaminacyjnej może 

być również nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora habilitowanego 

lub tytuł profesora, który złożył oświadczenie o przynależności do dyscypliny,  

w której kandydat zamierza ubiegać się o nadanie stopnia doktora”; 

 



4) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca co najmniej stopień 

doktora.”; 

5) w § 9 skreśla się ust. 6; 

6) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest sporządzana w terminie 2 miesięcy od dnia 

doręczenia promotorowi rozprawy wraz z załącznikami, o których mowa  

w ust. 1.” 

7) w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie do Rady 

Doskonałości Naukowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.” 

8) w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Komisja doktorska składa się z: 

1) promotora albo promotorów; 

2) recenzentów; 

3) co najmniej trzech członków rady naukowej posiadających stopień doktora 

habilitowanego, którzy złożyli oświadczenie o przynależności do dyscypliny  

w której kandydat ubiega się o stopień doktora, w tym co najmniej dwóch 

członków rady naukowej posiadających stopień doktora habilitowanego  

w dyscyplinie, w której kandydat ubiega się o stopień doktora lub 

posiadających uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym  

z posiadania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.”. 

9) w § 25 ust. pkt 1 lit a) otrzymują brzmienie: 

„a) co najmniej trzech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, 

do której należy ta dyscyplina naukowa, stopień doktora habilitowanego  

w zakresie tej dyscypliny naukowej lub osób, które nabyły uprawnienia 

równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora 

habilitowanego w tej dyscyplinie lub posiadający tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego i złożyli oświadczenie o przynależności do dyscypliny,  

w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora, oraz”; 

10) w § 29 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Nie później niż 10 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, 

wyznaczony pracownik UMCS udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej UMCS informację o terminie, miejscu i sposobie 

jej przeprowadzenia.”; 

11)  w § 31 ust. 5 zd.1 otrzymuje brzmienie: 

„W głosowaniach w sprawie nadania stopnia doktora biorą udział członkowie rady 

naukowej będący profesorami i profesorami uczelni.”; 

12)  w § 37 uchyla się ust. 3. 

 

§ 2 

Zmiany, o których mowa w § 1 pkt 3, 8 i 9, mają zastosowanie do komisji egzaminacyjnych  

i komisji doktorskich powoływanych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 pkt 10-11, które wchodzą  

w życie z dniem 1 października 2023 r.  

 

Przewodniczący Senatu UMCS  

  R E K T O R  

 

 

 

       prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 


