Uchwała nr 8/I/2020
Rady Dyscypliny Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 13 stycznia 2020 roku
w sprawie trybu działania i sposobu postępowania dotyczącego
wyznaczania recenzentów, Komisji doktorskiej, Komisji egzaminów doktorskich
w przewodach doktorskich wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1789) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu
o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w zawiązku z art. 179 ust. 1 i ust. 3
pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zmianami), Rada Dyscypliny
Nauki prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego postanawia co następuje:
§1
1. Przewodniczący Rady Dyscypliny po zasięgnięciu opinii promotora przedstawia
Radzie Dyscypliny 3 kandydatów na recenzentów w przewodzie doktorskim.
Członek Rady Dyscypliny może również przedstawić Przewodniczącemu Rady
kandydata na recenzenta.
2. Rada Dyscypliny w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród
przedstawionych kandydatów na recenzentów dokonuje wyboru 2 recenzentów.
3. Każdy członek Rady Dyscypliny może głosować na 2 kandydatów na recenzentów.
4. Recenzentem zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów
popierających.
5. Jeżeli kandydaci uzyskają tę samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe
głosowanie.
6. W razie nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez wymaganą liczbę
kandydatów na recenzentów zarządza się ponowne głosowanie nad niewybranymi
kandydatami.
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§2
1. Przewodniczący Rady Dyscypliny, przedstawia
powołanie

składu

Komisji

doktorskiej,

przewodniczącego.

Członek

Rady

jej

Dyscypliny

Radzie Dyscypliny wniosek o
przewodniczącego
może

również

i

zastępcę

przedstawić

Przewodniczącemu Rady kandydatów na członków Komisji doktorskiej.
2. Przewodniczącym oraz zastępcą przewodniczącego Komisji doktorskiej może być
tylko członek Rady Dyscypliny.
3. Członkami Komisji doktorskiej – z zastrzeżeniem ust. 4 - mogą być wyłącznie
członkowie Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ posiadające stopień doktora
habilitowanego lub tytuł profesora, reprezentujący różne jednostki wydziału.
Członkami komisji doktorskiej są również promotor, kopromotor i recenzenci.
4. Wspólna komisja doktorska, o której mowa w art. 14a ust. 4 ustawy o stopniach i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, powoływana jest
zgodnie z porozumieniem zawartym z inną szkoła wyższą lub jednostką
organizacyjną , w tym zagraniczną.
5. Wybór członków komisji doktorskiej dokonuje się w głosowaniu jawnym.
§3
1. Przewodniczący Rady Dyscypliny po zasięgnięciu opinii promotora, przedstawia
Radzie Dyscypliny wniosek o powołanie składu Komisji egzaminów doktorskich
oraz ich przewodniczącego.
2. Wybór składu

Komisji egzaminów doktorskich dokonuje się w głosowaniu

jawnym.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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