
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 5.26.04.2021 
Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
z dnia 26 kwietnia 2021 roku 

sprawie: korekty regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzonego zarządzeniem Rektora 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr 
R/Z.201-15/2019 z dnia 22 maja 2019 r. 

 
Na podstawie: § 96 ust. 6 statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, oraz art. 205 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.) Senat podjął następującą 
uchwałę:   
 

§ 1 
1. Wprowadza się korekty w regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzonego zarządzeniem Rektora 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.201-
15/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w ten sposób, że:  
 

a) § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
Doktorant zobowiązany jest zdać egzamin z dyscypliny (egzamin kierunkowy), który nie jest 

wliczany do rozliczenia w ramach roku akademickiego. Wymogi w tym zakresie określa 

odpowiednia Rada Dyscypliny. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Radę 

Dyscypliny nie wcześniej niż po ocenie śródokresowej i przed złożeniem rozprawy.  

 

b) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
złożenie sprawozdania wraz z opinią promotora (promotorów) oraz promotora 

pomocniczego, o ile został powołany, z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej, a od 

semestru  

3 z realizacji IPB. 

 

c) § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
Promotor pomocniczy może sprawować swą funkcję w odniesieniu do nie więcej niż dwóch 
doktorantów w Szkole Doktorskiej. 

 
 
 



 

 

d) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Promotora (promotorów) powołuje Dyrektor, na wniosek doktoranta, nie później niż 3 

miesiące od podjęcia przez doktoranta kształcenia w Szkole Doktorskiej. Wyznaczenie 

promotora następuje po zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny. W przypadku promotora spoza 

UP do wniosku niezbędne jest załączenie informacji o działalności naukowej i publikacjach 

kandydata na promotora. 

 
e) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Wniosek o powołanie promotora (promotorów) doktorant składa nie później niż 30 dni przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Do wniosku doktorant dołącza autoreferat oraz 

zgodę kandydata na promotora (promotorów), w tym promotora pomocniczego.  

 
f) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

W uzasadnionych przypadkach promotora pomocniczego powołuje Dyrektor na wniosek 

doktoranta, po zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny. W przypadku promotora pomocniczego 

spoza UP, do wniosku niezbędne jest załączenie informacji o działalności naukowej  

i publikacjach kandydata na promotora pomocniczego. Wniosek musi zostać zaakceptowany 

przez kandydata na promotora pomocniczego.  

 

g) § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
W przypadku niezłożenia przez doktoranta wniosku o powołanie promotora (promotorów)  

w terminie, o którym mowa w ust. 2, promotora niezwłocznie powołuje Dyrektor po 

zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny. Doktorant informowany jest niezwłocznie  

o wyznaczeniu promotora.  

 
h) § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

Na uzasadniony wniosek promotora lub doktoranta lub z własnej inicjatywy Dyrektor może 

dokonać zmiany promotora. Zmiana wymaga opinii Rady Dyscypliny. 

 

i) § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
Na uzasadniony wniosek promotora (promotorów) lub promotora pomocniczego lub 

doktoranta Dyrektor może dokonać zmiany promotora pomocniczego albo odwołać 

promotora pomocniczego bez wyznaczania jego następcy. Zmiana wymaga opinii Rady 

Dyscypliny. 

 
j) do § 14 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: 

Wyznaczenie promotora (promotorów) może być poprzedzone wygłoszeniem autoreferatu 

przez doktoranta przed Radą Dyscypliny.  

 

k) § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

opiniowaniu sprawozdań doktoranta; 

 

l) do § 15 dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu: 



 

 

koordynowaniu realizacji praktyk pedagogicznych doktoranta. 

 
m) § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Doktorant składa IPB po zaopiniowaniu przez promotora (promotorów) i promotora 

pomocniczego, o ile został powołany, do Dyrektora nie później niż 12 miesięcy od podjęcia 

kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

 
n) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Złożenie IPB jest poprzedzone przedłożeniem projektu IPB nie później niż na 4 miesiące przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Doktorant przedkłada zaakceptowany przez 

promotora (promotorów) projekt IPB do Dyrektora, który kieruje go do zaopiniowania przez 

dwóch recenzentów posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w 

dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska. Recenzenci w terminie  

2 tygodni rekomendują złożenie IPB bez uwag albo rekomendują wprowadzenie poprawek 

wynikających z wymagań dla IPB, o których mowa w § 17 ust. 2. 

 

o) § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Realizacja IPB podlega okresowej ocenie w ramach semestralnych sprawozdań 

przedstawianych przez doktoranta.  

 

p) § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Rekomendacje recenzentów, o których mowa w ust. 2, Dyrektor przekazuje doktorantowi  

i promotorowi (promotorom). 

 

q) § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji IPB doktorant, za zgodą promotora 

(promotorów), może złożyć propozycję zmiany w IPB. Zmiana taka może być dokonana nie 

częściej niż raz w roku. 

 

r) § 25 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 
wyjazdu badawczego doktoranta wynikającego z IPB. Na czas wyjazdu Dyrektor ustala IPK.  

 

s) § 27 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
składać semestralne sprawozdania, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 § 18 ust. 3, wraz z 

opinią promotora (promotorów) oraz promotora pomocniczego, o ile został powołany;  

 

t) § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

Obsługę administracyjną Szkoły Doktorskiej sprawuje Biuro Szkoły Doktorskie (dalej:„Biuro”) 
funkcjonujące w ramach Działu Nauki. 
 

u) § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Biuro podlega merytorycznie Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej. 
 



 

 

v) § 35 ust. 3 i 4 zostaje skreślony.  

 

§ 2 

Tekst jednolity Regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Rektor 
 
      prof. dr hab. Piotr Borek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


