Uchwała nr 14/II/2021
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie postepowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Na podstawie art. 192 ust. 2 i 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce ( Dz.U. z 2020 r., poz. 85) oraz § 51 pkt 15) Statutu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Senat uchwala co następuje:
§1
W załączniku do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku Procedura
postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadza się
następujące zmiany:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

W § 4 ust. 2 pkt 2) wyrażenie „(6 egzemplarzy)” zastępuje się „(3 egzemplarze )”.
W § 11 w ust. 11 termin „2 miesięcy” zamienia się na „3 miesięcy”.
W § 14 w ust. 6 dodaje się zdanie drugie : „Komisja egzaminacyjna decyduje
o sposobie przeprowadzenia egzaminu. ”
W § 20 ust. 2 i 3 otrzymują treść:
„2. Kolokwium przeprowadza się w miejscu wskazanym przez komisję habilitacyjną.
O terminie i miejscu kolokwium habilitacyjnego sekretarz komisji habilitacyjnej
powiadamia kandydata oraz przewodniczącego i członków właściwej Rady dyscypliny
co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.
3. Kolokwium habilitacyjne odbywa się w obecności co najmniej połowy członków
Komisji habilitacyjnej, w tym co najmniej dwóch recenzentów. W trakcie kolokwium
habilitacyjnego, w charakterze obserwatorów, obecni mogą być dodatkowo
członkowie właściwej Rady dyscypliny.”
W § 20 po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu:
„4. Kolokwium habilitacyjne ma na celu przedstawienie Komisji habilitacyjnej przez
kandydata osiągnięcia habilitacyjnego oraz jego wpływu na aktualny stan wiedzy.
Prezentacja przyjmuje formę krótkiego wykładu, po którym następuje rozmowa
członków Komisji habilitacyjnej z kandydatem na temat przedstawionych dokonań oraz
planów dalszego rozwoju naukowego.
5. Z kolokwium sporządza się protokół, który stanowi załącznik do protokołu
z posiedzenia komisji habilitacyjnej, na którym podjęta została uchwała w sprawie
wyrażenia opinii o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.
6. Kolokwium habilitacyjne może odbywać się przy wykorzystaniu narzędzi
technicznych umożliwiających ich prowadzenie na odległość z jednoczesnym
przekazem dźwięku i obrazu.”
W § 25 w ust. 3 zmienia się datę 31 grudnia 2021 r. na „ 31 grudnia 2022 r.”.
W § 25 w ust. 4 zmienia się datę 31 grudnia 2020 r. na „ 31 grudnia 2021 r.”.
W § 26 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrażenie :
„ a postępowanie prowadzi się w trybie eksternistycznym, z zastrzeżeniem ust. 2 – 7
niniejszego paragrafu.”

9.

10.

11.

12.

W § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie osób proponowanych na
promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Promotorem
może być dotychczasowy opiekun naukowy kandydata. Do wniosku dołącza się
oświadczenie osoby proponowanej na promotora lub promotora pomocniczego
o gotowości podjęcia opieki nad doktorantem oraz konspekt planowanej rozprawy
doktorskiej. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie w dorobku:
a)
1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub
w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku
opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie, o którym mowa w
art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), lub
b)
1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku
opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie, o którym mowa
w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce
(Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), albo rozdziału w takiej monografii, lub
c)
dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu.
W § 26 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do 31 grudnia 2021 r. do dorobku o którym mowa w ust. 2 zalicza się także
1) artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części
A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych
na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (tj. Dz. U. 2018, poz. 87) i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego
wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co
najmniej 10 punktów;”
W § 26 ust. 3, 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:
„3. Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora kandydat
składa wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej. Do wniosku
kandydat dołącza dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) do 6) oraz 8) do 9).
4. Rada dyscypliny w celu weryfikacji efektów uczenia się osoby, o której mowa
w ust. 1, dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK ustala egzamin z dyscypliny
odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej oraz powołuje komisję egzaminacyjną
i jej przewodniczącego. Komisja egzaminacyjna decyduje o sposobie przeprowadzenia
egzaminu.
5. Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego osób,
o których mowa w ust. 1, są potwierdzane na zasadach dotychczasowych. Egzamin
doktorski z obcego języka nowożytnego jest przeprowadzany w przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego
znajomość języka obcego.”
W § 26 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Do postępowania stosuje się postanowienia § 7 do § 11.
7. Od osób, o których mowa w ust. 1, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 3
w terminie do 31 grudnia 2023 r., a w przypadku osób, które rozpoczęły studia

doktoranckie w roku akademickim 2018/19 w terminie do dnia 31 grudnia 2024, nie
pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania.”

§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Dotychczas dokonane czynności w postępowaniach o nadanie stopnia doktora oraz
w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego zgodnie
z postanowieniami Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych
w Uniwersytecie Jagiellońskim, obowiązującymi do chwili wejścia w życie niniejszej
uchwały pozostają w mocy.

