
Uchwała nr 54 / 2016/2017 

Rady Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 15 września 2017 r. 

 

w sprawie określenia warunków, jakie powinny być spełnione przez kandydata ubiegającego się 

o wszczęcie przewodu doktorskiego 

Na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595) 

2. Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455) 

3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1198). 

4. Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 859) 

5. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 

nr 179 poz. 1065) 

6. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 

2011 nr 196 poz. 1165) 

7. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 

1586) 

§1 

Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, posiadająca uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora  w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, przyjęła 

następujące kryteria związane z wszczęciem przewodów doktorskich: 

1. Posiadanie publikacji naukowej (Art. 11, ust. 2 i 3. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U. 2016 poz. 882)). 

 Posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub 

co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym 

wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra 

właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 

2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) lub w recenzowanych materiałach z 

międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła 

artystycznego. 



 W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym 

mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust. 2, 

warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii 

potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz 

wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego 

posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie 

równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a.  

2. Znaczne zaawansowanie pracy doktorskiej, umożliwiające przedstawienie wstępnych 

wyników, świadczących o możliwości zrealizowania tematu. 

3. Pozwolenie właściwej Komisji Etycznej na prowadzenie badań (jeśli dotyczy). 

4. Uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego.  

 Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej lub 

członkiem komisji habilitacyjnej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej 

lub artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami 

doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, prowadząca działalność naukową lub 

dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej.  

 Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję 

pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania 

badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w 

zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nieposiadająca 

uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.  

 Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej lub 

członkiem komisji habilitacyjnej może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej 

szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca wymogów określonych w ust. 6, 

jeżeli rada jednostki organizacyjnej przeprowadzająca przewód doktorski lub, w 

przypadku postępowania habilitacyjnego, rada jednostki organizacyjnej, o której mowa 

w art. 18a ust. 2 lub 3 lub Centralna Komisja, uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą 

problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska lub postępowanie habilitacyjne. (Na 

podstawie Art. 20, ust. 6-8. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2016 poz. 882)). 

 
§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

Dziekan Wydziału 

Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
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