
UCHWAŁA NR 67/2019

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 22 października 2019 roku

w sprawie: czynności oraz sposób postępowania w sprawie nadania stopnia
naukowego doktora

Na podstawie art. 192 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
0 szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 póz. 1668 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1
1 § 21 ust. 1 Statutu Akademii Marynarki Wojennej (uchwała Nr 19/2019 r. Senatu
Akademii Marynarki Wojennej z dnia 21 marca 2019 r. z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§1

Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ustala
czynności oraz sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora.

§2

Szczegółowy opis czynności oraz sposób postępowania w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOłtflENlDANT
AKADEMII MARY/ARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał prof. drtjhab.jTomasz SZUBRYCHT



Załącznik do uchwały Senatu AMW nr 67/2019
z dnia 22 października 2019 r.

Czynności oraz sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Postanowienia ogólne

§1

1. Na podstawie art. 178 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 póz. 1668 z późn. zm.) oraz §13 i §21 ust. l Statutu Akademii
Marynarki Wojennej (uchwała Nr 19/2019 r. Senatu Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 21 marca 2019 r. z późn. zm.) organami uprawnionymi w Akademii Marynarki
Wojennej do nadawania stopnia naukowego doktora są rady dyscyplin naukowych.

2. W zakresie uprawnień ustalonym w ust.l, rady dyscyplin naukowych są organami
Uczelni właściwymi do prowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania
stopnia doktora oraz wydawania decyzji administracyjnej w sprawie nadania lub odmowy
nadania stopnia naukowego doktora.

§2

1. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora kończą się uchwałami
rady dyscypliny naukowej, zwanej dalej „radą", w przedmiocie:
1) wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego;
2) zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
3) wszczęcia postępowania doktorskiego;
4) wyznaczenia recenzentów;
5) ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK;
6) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
7) nadania stopnia naukowego doktora.

§3

1. Wykonując uprawnienia w zakresie nadawania stopnia naukowego doktora rada działa
w składzie obejmującym wyłącznie nauczycieli akademickich będących profesorami
i profesorami uczelni.



2. Uchwały rady zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków określonych w ust. l.

Sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora i promotora
pomocniczego w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie

eksternistycznym

§4

1. Kandydat ubiegający się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składa do właściwej, ze względu na
dyscyplinę naukową, rady wniosek o wyznaczenie opiekuna naukowego.

2. We wniosku kandydat przedstawia:
1) propozycję problematyki rozprawy doktorskiej oraz planowany termin jej złożenia;
2) koncepcję rozprawy doktorskiej;
3) dotychczasowe osiągnięcia w zakresie dyscypliny lub dyscyplin naukowych,

w których mieści się problematyka rozprawy doktorskiej;
4) propozycję osoby mającej pełnić rolę opiekuna naukowego;

3. Przewodniczący rady, po zasięgnięciu opinii rady, wyraża zgodę na wyznaczenie
opiekuna naukowego, wskazanego przez kandydata lub wskazuje innego opiekuna
naukowego.

4. Przynajmniej raz w roku kandydat przedstawia radzie, w formie seminarium, wyniki
działalności naukowej, mające na celu przygotowanie rozprawy doktorskiej.

5. Kandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora
i promotora pomocniczego po uzyskaniu minimum 50% stopnia zaawansowana
przygotowania rozprawy doktorskiej.

6. Ocenę stopnia zaawansowania kandydata dokonuje w formie pisemnej opiekun naukowy
i przedkładają przewodniczącemu rady.

7. Kandydat może zaproponować osobę lub osoby do pełnienia funkcji promotora,
promotorów lub promotora i promotora pomocniczego.

8. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora powinno nastąpić nie
później niż po upływie 24 miesięcy od powołania promotora, promotorów lub promotora
i promotora pomocniczego.

§5

1. Promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego wyznacza rada
w głosowaniu tajnym.

2. Uchwałę doręcza się niezwłocznie kandydatowi oraz promotorowi lub promotorom.



§6

1. Promotorem może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora.

2. Promotorem i recenzentem może być osoba, która jest pracownikiem zagranicznej
uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada uzna, że osoba ta posiada znaczące
osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy dana rozprawa doktorska.

3. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów

z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby

ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji.
4. W przypadku, gdy osoba proponowana do pełnienia funkcji promotora nie jest

pracownikiem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, składa ona oświadczenie do
przewodniczącego rady, że nie zachodzą wobec niej okoliczności opisane w ust. 3.

§7

1. W szczególnych przypadkach rada może dokonać zmiany promotora, promotorów lub
promotora pomocniczego.

2. Zmiana promotora, promotorów lub promotora pomocniczego może nastąpić na wniosek
kandydata lub promotora.

3. Kandydat lub promotor składa wniosek do przewodniczącego rady, ze wskazaniem
przyczyny zmiany, zgodą osoby, której zmiana dotyczy, a także akceptacją nowego
promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego.

4. Uchwałę o zmianie doręcza się kandydatowi oraz promotorowi lub promotorom.

Wszczęcie postępowania doktorskiego

§ 8

1. Kandydat składa do właściwej, ze względu na wybraną dyscyplinę naukową, rady
wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

2. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora kandydat
dołącza:
1) dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra

inżyniera albo równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 326
ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dające prawo do ubiegania się o nadanie
stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
wydająca go uczelnia, albo dokumenty poświadczające spełnienie wymagań,
o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy;



2) dokumenty poświadczające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomie 8 PRK;

3) dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego, innego niż język
ojczysty, potwierdzony certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów,
poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej
co najmniej B2;

4) posiadany dorobek w postaci co najmniej:
a) l artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub
w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku
opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
b) l monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku

opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo
rozdział w takiej monografii;

5) jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną - 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej
(w wersji papierowej i elektronicznej), zgodnie z art. 187 ustawy, wraz z pozytywną
opinią promotora lub promotorów;

6) streszczenie rozprawy w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej
przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim.
W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis
w języku polskim i angielskim;

7) oświadczenie o podmiocie finansującym postępowanie - jeżeli podmiotem
finansującym nie jest kandydat, do wniosku należy dołączyć zobowiązanie tego
podmiotu do pokrycia kosztów postępowania, a w przypadku kandydata będącego
pracownikiem Akadamii - zgodę Rektora Komendanta AMW wraz z potwierdzeniem
Kwestora, że koszty postępowania zostały uwzględnione w budżecie Akademii;

8) oświadczenie kandydata o samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
a w przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną - oświadczenie
o samodzielnym przygotowaniu jej opisu;

9) raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem
Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, wraz z opinią i podpisem promotora lub
promotorów albo promotora i promotora pomocniczego;

10)jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora - informację
o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora.

3. W przypadku, gdy dorobek, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4, stanowi publikacja
wieloautorska, kandydat dokonuje merytorycznego opisu swojego udziału w publikacji.
Weryfikacji przedłożonego dorobku dokonuje rada, biorąc pod uwagę wykonany przez
niego zakres pracy.

4. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy
zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenie określające merytoryczny opis swojego
udziału w publikacji oraz oświadczenia wszystkich jej współautorów określające
indywidualny merytoryczny wkład każdego z nich w jej powstanie.



5. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym mowa
w ust. 4, w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego, jego trwałego
uszczerbku na zdrowiu lub wystąpienia innych udokumentowanych i potwierdzonych
przez promotora okoliczności uniemożliwiających uzyskanie wymaganego oświadczenia.

6. W sytuacji, kiedy charakter pisemnej rozprawy doktorskiej wymaga umieszczenia w niej
informacji niejawnych, kandydat może, w porozumieniu z promotorem, wystąpić do
przewodniczącego rady z pisemnym wnioskiem o utajnienie całej rozprawy doktorskiej
lub jej fragmentów, zawierających informacje niejawne.

§9

W terminie 14 dni od dnia podjęcia przez radę uchwały o wszczęciu postępowania
wprowadza się dane kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora w trybie
eksternistycznym do wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w systemie
POL-on.

Sposób wyznaczania recenzentów

§10

1. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego.

2. Rada, po zapoznaniu się z opinią promotora lub promotorów o pracy doktorskiej
proponuje co najmniej trzech recenzentów rozprawy.

3. Rada, w wyniku głosowania tajnego, wyznacza 3 recenzentów spośród osób niebędących
pracownikami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, oraz uczelni, instytutu PAN,
instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest
osoba ubiegająca się o stopień naukowy doktora.

4. Jeśli charakter pisemnej rozprawy doktorskiej wymaga umieszczenia informacji
niejawnych, kandydat na recenzenta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa
o dostępie to takich informacji o klauzuli jaką nadano rozprawie lub jej części.

5. Recenzenci, zgodnie z art.190 ust.3, sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej
w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia, w formie papierowej i elektronicznej.

6. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy
zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w powstanie tej
pracy.

7. Przewodniczący rady może zwrócić się do recenzenta o uzupełnienie recenzji jeżeli:
1) recenzj a nie zawiera wymaganej oceny rozprawy doktorskiej;
2) w recenzji nie zamieszczono zapisu, czy rozprawa doktorska spełnia lub nie spełnia

wymagania ustawy.



Sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w
przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

§11

1. W przypadku kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie
eksternistycznym rada, w celu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomie 8 PRK, ustala egzaminy i komisje egzaminacyjne oraz ich przewodniczących.

2. Egzaminy przeprowadza się z dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce pracy
doktorskiej oraz innej dyscypliny naukowej, wskazanej przez radę.

3. Komisje egzaminacyjne, o których mowa w ust. l, składają się z minimum 3 osób
posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie
dziedziny nauki, do której przypisana jest dana dyscyplina, w tym ich przewodniczący.

4. Członkiem komisji egzaminacyjnych nie może być promotor lub promotorzy albo
promotor i promotor pomocniczy.

5. Za zorganizowanie egzaminów odpowiada przewodniczący rady.
6. O uchwale w sprawie dyscyplin naukowych, w zakresie których zostaną przeprowadzone

egzaminy oraz składzie komisji egzaminacyjnej przewodniczący rady powiadamia
kandydata nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem.

7. Podstawą weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w zakresie
znajomości nowożytnego języka obcego jest certyfikat lub dyplom ukończenia studiów,
poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

Zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty

§12

1. Opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie
eksternistycznym wnosi kandydat, a w przypadku nauczyciela akademickiego lub
pracownika naukowego - zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub
instytut międzynarodowy.

2. Wysokość opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie
eksternistycznym określa odrębną decyzją Rektor-Komendant AMW.

3. Za przygotowanie decyzji, o której mowa w ust. 2 odpowiada Kwestor.

§13

1. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek kandydata, Rektor-Komendant
AMW może:
1) zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia opłaty w części lub całości,
2) rozłożyć opłatę na raty.

2. Decyzja Rektor-Komendant AMW jest nieodwołalna.



Obrona rozprawy doktorskiej

§14

1. Po otrzymaniu wszystkich recenzji przewodniczący rady zapoznaje jej członków
z treściami recenzji oraz wynikami egzaminów doktorskich.

2. Rada, w wyniku tajnego głosowania, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy
i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

3. Do publicznej obrony może być dopuszczona rozprawa doktorska, która uzyskała
pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów.

4. W przypadku postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony, kandydatowi
przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej.

§15

1. Przewodniczący rady udostępnia w BIP na stronie Akademii Marynarki Wojennej
rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy
doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.

2. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie
chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.

3. Dokumenty, o których mowa w ust.l, niezwłocznie po ich udostępnieniu,
przewodniczący rady zamieszcza w systemie POL-on.

§16

1. Rada wyznacza termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
2. Termin obrony może być wyznaczony nie wcześniej niż na 30 dni od zamieszczenia

w BIP dokumentów, o których mowa w § 15 ust.l.
3. Wyznaczony termin i miejsce obrony umieszcza się w uchwale rady w sprawie przyjęcia

rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
4. Za poinformowanie kandydata o decyzji rady odpowiada jej przewodniczący.

§17

1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu rady.
2. W posiedzeniu biorą udział promotor lub promotorzy oraz co najmniej 2 recenzentów.
3. Po przedstawieniu przez kandydata głównych tez i wyników rozprawy doktorskiej,

przewodniczący rady zarządza przedstawienie recenzji.
4. W przypadku nieobecności recenzenta, przewodniczący rady zarządza odczytanie

recenzji.
5. Obrona rozprawy doktorskiej może być, w wyjątkowym przypadku, przeprowadzona

przy użyciu urządzeń technicznych z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu
i dźwięku;



6. Po przedstawieniu recenzji przewodniczący rady otwiera dyskusję.
7. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej, rada na posiedzeniu niejawnym podejmuje,

w głosowaniu tajnym, uchwałę w sprawie przyjęcia obrony;

§18

1. Uchwała o nadaniu stopnia doktora podejmowana jest w głosowaniu tajnym.
2. Stopień naukowy doktora nadaje rada w drodze decyzji administracyjnej.
3. Decyzję podpisuje przewodniczący rady.

§19

1. W szczególnych przypadkach, ze względu na innowacyjność i szczególnie wysokie
walory naukowe rozprawy, rada na pisemny, uzasadniony wniosek recenzenta, może
podjąć w głosowaniu tajnym uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

2. Uchwała rady, o której mowa w ust. l, stanowi załącznik do wniosku o wyróżnienie
składanego do Rektora-Komendanta AMW przez przewodniczącego rady.

§20

1. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do Rady
Doskonałości Naukowej.

2. Rada przekazuje odwołanie kandydata Radzie Doskonałości Naukowej wraz ze swoją
opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Przepisy przejściowe i końcowe

1. Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019r. są przeprowadzane na
zasadach dotychczasowych z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawie z dnia
3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. 2018 póz. 1669 z późn. zm.).

2. Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
i posiadają status doktoranta w dniu wejścia w życia niniejszej uchwały, stosuje się
odpowiednio przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawie z
dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 póz. 1669 z późn. zm.).

3. Przepisy wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.


