Uchwała Nr 279/19
Senatu Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 9 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19
w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań
w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej
Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668; ze zm.) w związku z art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 r. poz. 1669; ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora
w Politechnice Świętokrzyskiej stanowiącym załącznik do uchwały Senatu Nr 262/19 z dnia 25
września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
W § 36 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4 - 12 w brzmieniu:
„4. Wszczęte i niezakończone przed dniem 30 września 2019 r. postępowania w sprawie
nadawania stopnia doktora prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych z tym, że
czynności w kolejnych krokach w procesie promocyjnym podejmuje komisja awansu naukowego,
powołana przez Senat w odpowiadającej pracy doktorskiej dyscyplinie naukowej.
5. Wydziałowa dokumentacja postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przekazywana
jest przewodniczącemu komisji awansu naukowego w danej dyscyplinie.
6. Przewodniczący komisji awansu naukowego w danej dyscyplinie przejmuje dotychczasowe
obowiązki dziekana związane z niezakończonym przewodem doktorskim.
7. Obrony prac doktorskich realizowanych dotychczas przed radami wydziałów po dniu
30.09.2019 odbywają się przed radami dyscyplin.
8. Komisje doktorskie i komisje egzaminacyjne powołane na mocy dotychczasowych
przepisów przez rady wydziału stają się komisjami doktorskimi i odpowiednio komisjami
egzaminacyjnymi właściwymi w danym przewodzie doktorskim.
9. Obrony prac doktorskich odbywają się przed komisjami doktorskim określonymi w ust. 8
w niezmienionym składzie, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Komisja awansu naukowego uzupełnia skład komisji doktorskiej lub powołuje komisję
egzaminacyjną w nowym składzie w przypadku, gdy dotychczasowy członek komisji
Strona 1 z 2

z przyczyn obiektywnych nie może pełnić swojej funkcji. W przypadku komisji doktorskiej
nowego członka wybiera się spośród członków rady dyscypliny.
11. W przypadku nie powołania w dotychczasowym toku przewodu doktorskiego komisji
doktorskich lub egzaminacyjnych, komisja awansu naukowego powołuje odpowiednie komisje
zgodnie z zasadami obowiązującymi do dnia 30 kwietnia 2019 r.
12. Realizację zobowiązań finansowych Uczelni powstałych w toku przewodu doktorskiego,
w szczególności wobec recenzentów i promotora przejmuje Rektor.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor

Prof. Wiesław Trąmpczyński
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