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PISMO OKÓLNE Nr 3/2020 

 

w sprawie zasad w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora i stopnia doktora 

habilitowanego realizowanych w UPH, obowiązujących w okresie czasowego 

ograniczenia jego funkcjonowania 

  

 

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 911) ustalam następujące zasady: 

 

1. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 

 

1) wszelkie procedury wymagające osobistego stawienia się kandydata w siedzibie uczelni 

należy przeprowadzać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów sanitarnych oraz po uprzednim telefonicznym bądź mailowym 

ustaleniem terminu spotkania, 

2) złożona dokumentacja, w tym rozprawa doktorska podlega 24 h kwarantannie, 

3) obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu 

doktoryzującego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę 

jej przebiegu i rejestrację, 

4) w sposób zdalny może odbyć się obrona rozprawy doktorskiej zarówno w ramach 

przewodów doktorskich wszczętych przed 1 maja 2019 r. jak i w nowych postępowaniach 

wszczętych od dnia 1 października 2019 r. 

5) decyzję o przeprowadzeniu obrony w trybie zdalnym podejmuje Komisja doktorska/Senat 

w momencie ustalania terminu obrony, 

6) jeżeli obrona przeprowadzana jest z wykorzystaniem technologii informatycznych  

w zawiadomieniu zawierającym datę i miejsce przeprowadzenia obrony podaje się także 

informacje o tym, że obrona przeprowadzana jest w sposób zdalny. Należy również 

udostępnić link oraz instrukcję, dotyczącą danego wydarzenia, 

7) jeżeli obrona przeprowadzana jest z wykorzystaniem technologii informatycznych  

w zawiadomieniu podaje się również informację, że rozprawa jest udostępniona  

w repozytorium UPH (należy podać ścieżkę dostępu), przez minimum 10 dni przed 



planowanym terminem obrony. Kandydat do uzyskania stopnia doktora składa 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie rozprawy doktorskiej w repozytorium 

UPH w wolnym dostępie do dnia i w dniu obrony rozprawy.  

8) w czasie obrony przeprowadzanej w sposób zdalny należy zapewnić:  

a) jednoczesny, bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku, bez opóźniania wizji i fonii,  

b) udział osób uprawnionych, a w szczególności tych które posiadają prawo głosu, 

c) możliwość zabierania głosu przez osoby uprawnione,  

d) zdalny udział publiczności oraz umożliwienie włączenia się do dyskusji,   

e) tajność głosowania 

f) udokumentowanie posiedzenia poprzez sporządzenie protokołu i dołączenie nagrania 

audio i video, 

9) problemy z transmisją u osób stanowiących „publiczność” w trakcie obrony nie stanowią 

podstawy do przerwania lub ponowienia obrony. W przypadku jednak, gdy połączenie 

utraciłby członek komisji doktorskiej, kandydat, promotor lub recenzenci, wówczas należy 

przerwać posiedzenie i wznowić po uporaniu się z problemami technicznymi. 

10) w uchwałach należy uwzględnić informację, że zostały wydane na posiedzeniu organu 

prowadzonego w trybie zdalnym i w głosowaniu elektronicznym z zachowaniem tajności, 

11) protokół dodatkowo powinien uwzględniać informacje techniczne m.in. o systemie 

informatycznym wykorzystanym do przeprowadzenia posiedzenia i głosowań 

elektronicznych. Należy także odnotować wszelkie zgłaszane nieprawidłowości  

w działaniu systemu w czasie posiedzenia (np. brak wizji, dźwięku, itp.) 

12) w przypadku braku możliwości zapewnienia przez kandydata warunków do obrony 

rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym, składa on wniosek do Rektora  o umożliwienie jej 

w pomieszczeniach Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych 

ze stanem epidemii, 

13) nie przeprowadza się uroczystego rozdania dyplomów. W celu odebrania dyplomu należy 

umówić się telefonicznie bądź mailowo. 

 

2. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 

Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą podmiotu habilitującego  

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu  

i rejestrację. 

 
 
 
 

REKTOR 

 

dr hab. Tamara Zacharuk 

profesor uczelni 

 


