
Uchwała Rady WSMiP UJ  

z dnia 19.01. 2016 r.  

w sprawie zasad zamykania przewodów doktorskich 

 

 

I. Przewody doktorskie wszczęte przed dniem 1 października 2012 r. na WSMiP UJ zostaną 

zamknięte przez radę jednostki prowadzącą przewód, jeżeli doktorant nie złoży najpóźniej do 

dnia 31 stycznia 2017 r. w sekretariacie tej jednostki zatwierdzonej przez promotora rozprawy 

doktorskiej. 

 

II. Przewody doktorskie wszczęte po 1 października 2012 r. na WSMiP UJ zostaną zamknięte 

przez radę jednostki prowadzącą przewód, jeżeli doktorant nie złoży w sekretariacie tej 

jednostki zatwierdzonej przez promotora rozprawy doktorskiej przed upływem 4 lat od daty 

otwarcia przewodu.   

 

III. Przewód doktorski nie może zostać zamknięty przed zakończeniem studiów 

doktoranckich.  

 

IV. Rada jednostki prowadzącej przewód może zamknąć przewód doktorski, jeżeli kandydat 

bez usprawiedliwienia nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminów doktorskich. 

 

V. Rada jednostki prowadzącej przewód umarza postępowanie na wniosek doktoranta 

przedłożony przed zatwierdzeniem rozprawy przez promotora (art. 105 § 2 k.p.a.).   

 
VI. Ponowne otwarcie przewodu doktorskiego w sytuacji, gdy wnioskodawca utracił status 

doktoranta może nastąpić jedynie na zasadach obciążenia kandydata lub jego pracodawcy 

kosztami na podstawie umowy o finansowaniu przewodu zawartej z kandydatem, zgodnie z 

§5 ust.2 rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków 

wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, 

postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 206).    

 

VII. Jednym z warunków otwarcia przewodu doktorskiego po wejściu w życie niniejszej 

Uchwały jest złożenie oświadczenia kandydata o zapoznaniu się z jej treścią. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwаły.    

 

VIII. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 

IX. Kierownik studiów doktoranckich bądź sekretariat jednostki prowadzącej przewód (w 

przypadku osób, które nie są uczestnikami prowadzonych na Wydziale studiów 

doktoranckich)  mają  obowiązek pisemnego poinformowania o postanowieniach niniejszej 

Uchwały doktorantów, którzy mają otwarte przewody doktorskie, i ich promotorów w 

terminie do dnia 15 lutego 2016 r. 

 

X. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady WSMiP UJ z dnia 

17 kwietnia 2013 r. w sprawie finansowania opłat za przewody doktorskie. 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 

19. 01. 2016 r.  w sprawie zasad zamykania przewodów doktorskich  

 

 

Wzór oświadczenia doktoranta: 

 

 
Data 

----------------------------- 
        Imię i Nazwisko 

--------------------------------- 
 

seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość  

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z tekstem Uchwały Rady Wydziału Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 19. 01. 2016 r.  w sprawie zasad zamykania 

przewodów doktorskich. 

 

 

Czytelny podpis  

  ------------------------------------------- 


