
 

 

w sprawie: ogłoszenia uchwały nr 1/2020 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 

15.01.2020 r.  

 

§ 1. 

 

Przekazuje się społeczności akademickiej uchwałę nr 1/2020 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie 

z dnia 15.01.2020 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

osobom, które rozpoczęły w Uczelni studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 

i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która stanowi załącznik do niniejszego pisma 

okólnego. 

 

REKTOR 

 

/podpis/ 

 

dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS 

 

PISMO OKÓLNE Nr 1/2020 

Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie 

z dnia 16.01.2020 r. 



 
 

w sprawie: sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora osobom, które rozpoczęły 
w Uczelni studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o 
nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

 

Senat Akademii Morskiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020 r. na podstawie art. 192 
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668 z 
późn.zm), w związku z 179 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), jednogłośnie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora osobom, które rozpoczęły w 
Uczelni studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia 
doktora na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Senatu AM w Szczecinie 
Rektor 

 

/podpis/ 

 

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AMS 

Uchwała nr 1/2020 
Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 



Załącznik nr do uchwały nr 1/2020 

 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2020 r.  

 

Regulamin przeprowadzania postępowania w sprawie nadania  
stopnia doktora dla osób, które rozpoczęły w Uczelni studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 
§ 1 

Definicje 
 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) Doktorant – uczestnika studiów doktoranckich, który rozpoczął w Uczelni studia doktoranckie przed 

rokiem akademickim 2019/2020 i ubiega się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) Regulamin - oznacza załącznik do uchwały nr 50/2019 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z 
dnia 17 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, 

3) Prorektor – prorektor właściwy ds. nauki w Akademii Morskiej w Szczecinie; 
4) rada dyscypliny – rada dyscypliny właściwej naukowo dla osiągnięć kandydata do stopnia doktora, 

o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy; 
5) Senat – Senat Akademii Morskiej w Szczecinie; 
6) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z 

późn. zm.). 
 

§ 2. 
Wszczęcie postępowania 

 
1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie przez Doktoranta do Akademii 

Morskiej w Szczecinie za pośrednictwem Prorektora wniosku o wyznaczenie 
promotora/promotorów/promotora pomocniczego wraz z koncepcją rozprawy doktorskiej. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Do wniosku Doktorant dołącza podpisane oświadczenie zaproponowanego przez Doktoranta 
promotora/-ów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

4. Na podstawie złożonego przez Doktoranta wniosku Prorektor występuje do Senatu o podjęcie 
uchwały w sprawie wyznaczenia właściwej rady dyscypliny jako komisji doktorskiej w postępowaniu 
o nadanie stopnia doktora.  

5. Do dorobku naukowego Doktoranta mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 7 ust. 2-4 
Regulaminu. 

§ 3 

Komisja doktorska 

 

1. Senat wskazuje właściwą radę dyscypliny jako komisję do przeprowadzenia czynności  
w postępowaniu w spawie nadania stopnia doktora odrębnie dla każdego postępowania (dalej 
komisja doktorska). 

2. Do zadań rady dyscypliny jako komisji doktorskiej należy: 
1) podejmowanie uchwał w sprawach: 

a) wyznaczenie promotora/promotorów/promotora pomocniczego, 
b) wyznaczenia recenzentów, 
c) przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony, 



d) wyróżniania obronionych rozpraw doktorskich, 
e) wystąpienie do Senatu z wnioskiem o nadanie stopnia doktora; 

2) sprawdzanie pisemnych rozpraw doktorskich w systemie antyplagiatowym; 
3) publikowanie w BIP na stronie podmiotowej Akademii rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami w 

terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami; 
4) przekazywanie do Prorektora wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej wraz z jej 

streszczeniem oraz recenzjami. 
 

§ 4 

Seminarium doktorskie 

 

1. Rada dyscypliny dokonuje formalnej oceny wniosku, o którym mowa w § 2. 
2. Przewodniczący rady dyscypliny w porozumieniu z Doktorantem ustala termin seminarium 

doktorskiego. W seminarium mają obowiązek uczestniczyć zaproponowani przez Doktoranta 
promotorzy. 

3. Informacja o seminarium wysyłana jest do jednostek wydziału w formie elektronicznej oraz 
umieszczana na stronie internetowej wydziału. 

4. Tryb przeprowadzenia seminarium określa załącznik nr 3 Regulaminu. 
5. Seminarium kończy się uchwałą rady dyscypliny w przedmiocie: 

1)  przyjęcia koncepcji rozprawy doktorskiej  
2)  wyznaczenie promotora/promotorów/promotora pomocniczego. 

6. Kopia uchwały przekazywana jest do Prorektora. 
7. W przypadku zmiany języka rozprawy doktorskiej po powołaniu promotora/promotorów kandydat 

składa do rady dyscypliny właściwy wniosek. Rada dyscypliny po rozpatrzeniu wniosku podejmuje 

uchwałę zawierającą opinię w sprawie przyjęcia wniosku.  

8. W pozostałym zakresie dotyczącym promotorów zastosowanie mają przepisy § 4 ust. 3 – 12 
Regulaminu. 

 

§ 5 

Weryfikacja efektów uczenia się kandydata dla kwalifikacji na poziomie 8PRK. 

 

1. Doktorant podlega procedurze weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 
której sposób określa § 6 Regulaminu. 

2. Potwierdzenie efektów uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego odbywa się 
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

 

§ 6 

Złożenie rozprawy  

 

1. Doktorant składa do komisji doktorskiej następujące dokumenty: 
1) rozprawę doktorską w wersji papierowej w 5 (pięciu) egzemplarzach, a w przypadku, gdy 

rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, należy przedłożyć oświadczenia 
wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład w jej powstanie;  

2) streszczenie rozprawy w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku 
obcym streszczenie w języku polskim; 

3) opinię wyznaczonego promotora/promotorów/promotora pomocniczego; 



4) wykaz osiągnięć naukowych zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących 
przepisach w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora; 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Doktorant składa w wersji papierowej i elektronicznej. 

3. W pozostałym zakresie dotyczącym recenzentów zastosowanie mają przepisy § 9 Regulaminu. 

 

§ 7 

Dalsze czynności w postępowaniu 

 

1. W pozostałym zakresie dotyczącym dopuszczenia rozprawy do obrony, obrony rozprawy 
doktorskiej, nadania stopnia doktora, odwołania od decyzji oraz przepisów końcowych, 
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu.  

2. Przepisów Rozdziału III Regulaminu nie stosuje się.  


