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Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich 
w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. [Zakres regulacji] 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania przewodów doktorskich 
wszczętych przez właściwą Radę Wydziału Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  
w Krakowie do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

§ 2. [Pojęcia] 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Akademia lub uczelnia – Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; 
2) kandydat – osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora; 
3) Komisja doktorska – oznacza komisję powołaną na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy do 

przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim; 
4) Komisja egzaminacyjna – oznacza komisję przeprowadzającą  egzamin doktorski;   
5) Prezydium Rady – Prezydium, o którym mowa w § 39 statutu; 
6) przewód – oznacza przewód doktorski wszczęty przez właściwą Radę Wydziału Akademii 

do dnia 30 kwietnia 2019 r.; 
7) Rada – Radę ds. Stopni, o której mowa w § 37 statutu; 
8) regulamin – niniejszy regulamin; 
9) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 

stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz  
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261); 

10) rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń – rozporządzenie Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14 września 2011 r. w sprawie wypłacania wynagrodzenia 
promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu 
habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (tekst jedn. Dz. U. z 2014 
r., poz. 48) 

11) statut – statut Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; 
12) ustawa – ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ze 
zmianami); 

§ 3. [Odpowiednie stosowanie] 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w przewodach doktorskich stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 2020 r, poz. 256 ze zmianami). 

§ 4. [Warunki nadania stopnia doktora w przewodzie doktorskim] 

1. Rada nadaje stopień doktora osobie, która:  
1)  posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny 



lub posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą dający prawo 
do otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa 
wyższego działa uczelnia albo dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych 
prowadzonych wspólnie przez uczelnie zagraniczne dający prawo do otwarcia przewodu 
doktorskiego przynajmniej w jednym państwie; 

2)  zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez Radę; 
3)  przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską; 

4)  zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający 
znajomość nowożytnego języka obcego, wymienionym w wykazie certyfikatów 
potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowiącym załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. 

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć 
naukowych, stopień doktora można nadać osobie będącej: 

1)  studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich albo 
2) absolwentem studiów pierwszego stopnia, który posiada tytuł zawodowy licencjata, 

inżyniera lub równorzędny 

– i jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra 
właściwego do spraw nauki.  

§ 5. [Posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej] 

1. Posiedzenia Rady, Komisji doktorskiej oraz Komisji egzaminacyjnych mogą być 
przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających  
w szczególności: 
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia 
mogą wypowiadać się w jego toku 

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

2. Pisma i dokumenty sporządzone w przewodzie mogą być utrwalone w postaci papierowej 
lub elektronicznej. Pisma i dokumenty utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym 
zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

Rozdział 2. Rozprawa doktorska 

§ 6. [Treść i forma rozprawy] 

1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką 
promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie 
problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie 
projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, lub oryginalne dokonanie artystyczne, 
oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie 
artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej.  

2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub 
spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie 
zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku  



w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki 
na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom 
określonym w ust. 1.  

3. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, 
wdrożeniowa lub artystyczna, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.  

4. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy 
zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu 
koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji 
wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.  

5. Rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski o ile kandydat  
uzyskał na to zgodę właściwej Rady Wydziału w uchwale o wszczęciu przewodu. 

§ 7. [Streszczenie lub opis rozprawy] 

1. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim,  
a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku 
polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być 
opatrzona opisem w języku polskim i angielskim. 

2. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Akademii. Streszczenie rozprawy 
doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez Radę lub Komisję doktorską uchwały 
o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. 
Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia 
nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i 
recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną 
informacji niejawnych. 

3. Streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie 
internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Rady Doskonałości 
Naukowej w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 8. [Złożenie rozprawy] 

1. Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem albo – 
w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, wdrożeniowych 
lub artystycznych – wraz z opisem w języku polskim i angielskim, w postaci papierowej 
wraz z 3 kopiami tych dokumentów na informatycznym nośniku danych zapisanych w 
formacie .pdf. 

2. Do rozprawy doktorskiej kandydat może dołączyć aktualne CV lub portfolio. 
3. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część 

pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorowi oświadczenia wszystkich jej 
współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.  

4. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat 
przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy 
oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest 
zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, 
uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego 
uzyskanie wymaganego oświadczenia. 

5. Promotor przekazuje przewodniczącemu Rady rozprawę doktorską wraz  
z pisemną opinią, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 – także z oświadczeniami 



współautorów pracy zbiorowej. Jeśli kandydat dołączył aktualne CV lub portfolio 
promotor dołącza  je do rozprawy doktorskiej i opinii. 

 

Rozdział 3. Recenzenci i recenzje 

§ 9. [Powołanie recenzentów] 

1. Rada, na wniosek jej przewodniczącego, powołuje co najmniej dwóch recenzentów 
spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, 
której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora  
i niebędących członkami Rady. 

2. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub 
stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny 
artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami 
doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy, prowadząca działalność 
naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej. 

3. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba będąca pracownikiem 
zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca wymogów 
określonych w ust. 2, jeżeli Rada, uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą 
problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

4. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione 
wątpliwości co do jej bezstronności. 

5. Akademia zawiera umowę z recenzentem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do Regulaminu, określającą w szczególności kary umowne za niedotrzymanie 
warunków umowy. 

6. Wynagrodzenie recenzenta ustala się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie 
wynagrodzeń.  

§ 10. [Zawiadomienie recenzentów i umowa o sporządzenie recenzji] 

1. Niezwłocznie po powołaniu recenzentów Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie 
recenzentów przesyłając im równocześnie rozprawę doktorską na nośniku 
informatycznym wraz z umową, o której mowa w § 10 ust. 5.  

2. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany recenzenta.  

§ 11. [Recenzje] 

1. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę 
doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy. 

2. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część 
pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata  
w powstanie tej pracy. 

3. Recenzję przedstawia się w postaci papierowej wraz z jej kopią zapisaną na 
informatycznym nośniku danych w formacie .pdf, w terminie dwóch miesięcy od dnia 
zlecenia jej sporządzenia. W uzasadnionych przypadkach Rada może przedłużyć termin 
przedstawienia recenzji o miesiąc. O przedłużeniu terminu niezwłocznie informuje się 
recenzenta. 

4. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy 
doktorskiej, które Rada przekazuje kandydatowi i promotorowi. Uzupełnioną lub 



poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie, która kieruje ją do 
ponownej oceny przez tych samych recenzentów. 

5. Przewodniczący Rady niezwłocznie przesyła recenzentom poprawioną rozprawę 
doktorską. Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy 
doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji. 

6. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Przewodniczący Rady przekazuje Radzie 
Doskonałości Naukowej, kopie wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozprawy 
doktorskiej. 

7. Recenzja oraz recenzja uzupełniająca mogą być przekazane wyłącznie w postaci 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Rozdział 4. Przebieg postępowania 

§ 12. [Uchwały podejmowane w przewodzie] 

1. W trakcie przewodów doktorskich Rada podejmuje uchwały w sprawie: 

1) wyznaczenia recenzentów; 
2) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony; 
3)  przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 
4)  nadania stopnia doktora sztuki. 
2. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie 
funkcji promotorowi lub promotorowi pomocniczemu powołanemu przez właściwe Rady 
Wydziału Akademii albo recenzentowi powołanemu przez Radę, Rada podejmuje uchwałę  
o zmianie promotora, promotora pomocniczego lub recenzenta. 
3. Rada może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego: 
1) jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie 
przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej,  
2) w razie złożenia przez kandydata wniosku o zamknięcie przewodu doktorskiego albo gdy 
przewód z innych przyczyn stał się bezprzedmiotowy.  
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 przepis art. 105 Kodeksu postępowania 
administracyjnego stosuje się odpowiednio. 
5. Uchwały, o których  mowa w ust. 1-3 są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają 
bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
osób uprawnionych do głosowania. 
6. Do uchwał, o których mowa w 1 pkt 1-3, ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy  
§ 19 ust. 4-6 oraz § 20 regulaminu. 
7. W przypadku zmiany promotora z nowo powołanym promotorem niebędącym 
pracownikiem Akademii, zawierana jest umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
regulaminu.  
8. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy ustał stosunek pracy 
promotora w trakcie trwania przewodu doktorskiego. 

§ 13. [Komisja doktorska] 

1. Rada może powołać Komisję doktorską w celu przyjęcia rozprawy doktorskiej  
i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony. 

2. Komisja składa się z: 
1) promotora, 



2) recenzentów, 
3) 4 członków Rady, posiadających tytułu profesora sztuki, stopień doktora 

habilitowanego w zakresie dyscypliny artystycznej odpowiadająca tematowi 
rozprawy doktorskiej albo pokrewnej dyscypliny artystycznej lub z osób, które 
nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia 
doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność 
naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny artystycznej. 

3. Członków Komisji doktorskiej, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w tym Przewodniczącego 
oraz sekretarza powołuje Rada spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezydium 
Rady. 

4. Pracami Komisji doktorskiej kieruje jej Przewodniczący. 
5. Sekretarz Komisji doktorskiej jest odpowiedzialny za organizowanie jej prac oraz 

protokołowanie jej posiedzeń. 
6. W posiedzeniach Komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor 

pomocniczy zaproszony przez Przewodniczącego tej komisji. 
7. Do wykonywania czynności przez Komisję doktorską stosuje się odpowiednio 

postanowienia regulaminu dotyczące wykonywania tych czynności przez Radę o ile 
regulamin nie stanowi inaczej. 

§ 14. [Egzaminy doktorskie] 

1. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej kandydat składa egzaminy doktorskie. 
2. Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie: 

1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, 
2) dyscypliny dodatkowej, 
3) obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie 

stopnia doktora nie przedłożyła certyfikatu potwierdzającego znajomość języka 
obcego, wymienionym w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość 
nowożytnego języka obcego stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3. Dyscyplinę dodatkową, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wyznacza Rada na podstawie 
propozycji sformułowanej we wniosku o wszczęcie postępowania. Rada może 
wyznaczyć inną dyscyplinę niż wskazana we wniosku, jeśli nie jest w stanie zapewnić 
składu Komisji egzaminacyjnej spełniającego wymagania określone w § 15 ust. 1 pkt 2. 
O wyznaczonej dyscyplinie dodatkowej innej niż wskazana we wniosku o wszczęcie 
przewodu informuje się kandydata pisemnie co najmniej na 3 miesiące przed 
terminem egzaminu.  

4. Nowożytny język obcy, z którego przeprowadzany jest egzamin doktorski wybiera 
kandydat, spośród języków określonych przez Prezydium Rady. Wybrany nowożytny 
język obcy kandydat wskazuje we wniosku o wszczęcie przewodu. 

5. Egzaminy doktorskie przeprowadzają Komisje egzaminacyjne.  

§ 15. [Komisje egzaminacyjne] 

1. Rada powołuje Komisje egzaminacyjne w zakresie: 
1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej –  

w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie 
sztuki, stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny artystycznej, lub 
osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym  
z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy  



i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny 
artystycznej, w tym promotora, 

2) dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej 
jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której 
należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, stopień doktora habilitowanego w 
zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej lub nabyła uprawnienia 
równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora 
habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzi działalność naukową lub 
dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, 

3) nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co 
najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co 
najmniej stopień doktora. 

2. W posiedzeniach Komisji egzaminacyjnych może uczestniczyć, bez prawa głosu, 
promotor pomocniczy zaproszony przez przewodniczącego Rady. 

3. Posiedzenia Komisji egzaminacyjnej mogą być przeprowadzane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 
posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku 
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

4. W przypadku, gdy w skład Komisji egzaminacyjnej wchodzi osoba niebędąca 
pracownikiem Akademii uczelnia zawiera z nią umowę według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do regulaminu. 

§ 16. [Przebieg egzaminów] 

1. Terminy egzaminów doktorskich ustala na wniosek kandydata przewodniczący Rady w 
porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi. 

2. O terminie egzaminów zawiadamia się kandydata pisemnie lub pocztą elektroniczną z 
co najmniej na 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zawiadomienia 
elektronicznego jest ono skuteczne, jeśli nie istnieją wątpliwości, iż dotarło ono do 
adresata we właściwej formie i odpowiednim terminie. 

3. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen stosowanej na studiach 
doktoranckich, określonej w § 12 ust. 1 regulaminu studiów doktoranckich 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
nr 32/2012 z dn. 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian do Regulaminu studiów 
doktoranckich. 

4. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, stanowi potwierdzenie 
kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny artystycznej 
odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.  

5. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich Rada, na wniosek 
kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej 
jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz 
pierwszy i nie więcej niż raz. 

6. Z każdego egzaminu doktorskiego sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 
członkowie Komisji egzaminacyjnej, a w przypadku, gdy egzamin jest przeprowadzany 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – przewodniczący Komisji. Wzór 
protokołu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 



§ 17. [Dopuszczenie do publicznej obrony] 

1. Warunkiem dopuszczenia do publicznej obrony jest zdanie wszystkich egzaminów 
doktorskich. 

2. Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami, Rada  
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do 
obrony. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się do komisji doktorskiej, z tym że w przypadku nieprzyjęcia 
rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia 
sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie, która podejmuje uchwałę w tej sprawie. 

4. Rada zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia 
doktora w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej o terminie i miejscu obrony na 
co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz 
zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej 
przeprowadzającej przewód doktorski. W zawiadomieniach oraz ogłoszeniu podaje się 
również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia 
zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz informację o zamieszczeniu streszczenia 
rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami na stronie internetowej szkoły wyższej albo 
jednostki organizacyjnej, w której jest przeprowadzany przewód doktorski. 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 dokonywane jest pisemnie lub pocztą 
elektroniczną. W przypadku zawiadomienia elektronicznego jest ono skuteczne, jeśli 
nie istnieją wątpliwości, iż dotarło ono do adresata we właściwej formie  
i odpowiednim terminie. 

§ 18. [Obrona rozprawy doktorskiej] 

1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady. 
2. W posiedzeniu, na którym odbywa się obrona bierze udział promotor oraz co najmniej 

jeden z recenzentów. 
3. Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy 

doktorskiej, przewodniczący Rady udziela głosu promotorowi i zarządza 
przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję. W dyskusji mogą brać udział 
wszyscy uczestniczący w posiedzeniu. Na zakończenie dyskusji Przewodniczący udziela 
głosu kandydatowi w celu umożliwienia mu odniesienia się do treści dyskusji. 

4. Bezpośrednio po zakończeniu otwartej części obrony Rada przystępuje do niejawnej 
dyskusji w przedmiocie przyjęcia publicznej obrony. Po zakończeniu dyskusji 
Przewodniczący Rady zarządza głosowanie nad przyjęciem publicznej obrony. 

5. Jeśli publiczna obrona odbywa się przed Komisją doktorską, Komisja ta przygotowuje 
projekt uchwały w sprawie nadania stopnia i przekazuje ją wraz  
z uzasadnieniem Radzie ds. Stopni.  

6. W przypadku, gdy publiczna obrona odbyła się przed Komisją doktorską, a Komisja  
odmówiła przyjęcia obrony, przygotowuje ona uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia 
obrony i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Radzie, która podejmuje uchwałę  
w tej sprawie.  

§ 19. [Uchwała w sprawie nadania stopnia] 

1. Rada podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia na posiedzeniu niejawnym. 
2. W przypadku, gdy publiczna obrona odbyła się przed Komisją doktorską, Komisja 

przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.  



3. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. 
4. Uchwałę w sprawie nadania stopnia doręcza się wraz z uzasadnieniem osobie, której 

ona dotyczy.  
5. W przypadku, gdy Rada podjęła uchwałę o nadaniu stopnia można odstąpić od jej 

uzasadnienia. Uchwała ta zawiera pouczenie o niedopuszczalności jej zaskarżenia. 
6. W uchwale odmawiającej nadania stopnia zamieszcza się pouczenie o prawie 

zaskarżenia tej uchwały do Rady Doskonałości Naukowej. 

§ 20. [Tryb złożenia odwołania] 

1. Od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do Rady 
Doskonałości Naukowej za pośrednictwem Rady. 

2. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 
3. Rada przekazuje odwołanie Radzie Doskonałości Naukowej wraz ze swoją opinią i aktami 

sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. 
4. W przypadku, gdy czynności w przewodzie doktorskim wykonywała Komisja doktorska 

Przewodniczący Rady może ją zobowiązać do przygotowania opinii w sprawie odwołania. 

§ 21. [Wyróżnienie rozprawy doktorskiej] 

1. W przypadku rozpraw doktorskich o szczególnie wysokich walorach artystycznych recenzent 
może w recenzji zaproponować wyróżnienie rozprawy doktorskiej.  
2. Komisja może wnioskować do Rady o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, jeśli co najmniej 
jeden z recenzentów zaproponował w recenzji wyróżnienie tej rozprawy. 
3. Rada może, na wniosek Komisji doktorskiej, podjąć uchwałę o wyróżnieniu rozprawy 
doktorskiej. 
4. W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Rada podejmuje odrębną uchwałę. 
5. Autor wyróżnionej rozprawy doktorskiej otrzymuje dyplom doktorski z wyróżnieniem. 

 

Rozdział 5. Przepisy szczególne i końcowe 

§ 22. [Przewody wszczęte przed 1 lutego 2018 roku] 

Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się do postępowań wszczętych przed 1 lutego 2018 r. 
z wyłączeniem tych przepisów regulaminu, które są sprzeczne mającymi zastosowanie do tych 
przewodów przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 23. [Wejście w życie] 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r., z wyjątkiem § 21, który wchodzi 
w życie od dnia ogłoszenia regulaminu. 

2. Czynności dokonane w przewodach doktorskich przed dniem wejścia w życie 
regulaminu zachowują swoją ważność. 

 
 

Przewodniczący Senatu 
(-) prof. Andrzej Bednarczyk  
Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie  
 


