
Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o wyznaczenie promotora 
 

Lublin, data  
 
Imię i nazwisko kandydata    
Nr PESEL  
Adres do korespondencji    
Nr telefonu, E-mail  

 
 
 
 
 
 

Rada Dyscypliny ………. 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie   

 
Wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego

1
 

 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego 
mojej rozprawy doktorskiej przygotowywanej  w dziedzinie……………………….. dyscyplinie …………  
Proponuję następujące osoby promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego

2
. 

 

1.  Stopień/tytuł   Imię i nazwisko  –  do  pełnienia  funkcji           promotora 

2.  Stopień/tytuł   Imię i nazwisko  –  do  pełnienia  funkcji   promotora 

3. Imię i nazwisko  – do pełnienia funkcji promotora pomocniczego
1
  

Uzasadnienie wyboru wskazanych wyżej kandydatów
2
: 

4. Proponowany tytuł  rozprawy doktorskiej   ………………………………. 

5. Planowany termin złożenia rozprawy doktorskiej………………………. 
  
 

 
 
 
 Załączniki: 

Podpis kandydata 
 
………………………

1) zgoda  osób  proponowanych  do  pełnienia  funkcji promotora/promotorów lub  promotora pomocniczego; 
2) potwierdzona  za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów  
3) koncepcja rozprawy doktorskiej obejmującą temat pracy i uzasadnienie jego wyboru, główne założenia 

badawcze, cel rozprawy, przewidywane metody badawcze i przewidywany termin złożenia rozprawy oraz 
wskazanie dziedziny nauki  i dyscypliny naukowej, w zakresie których przygotowana jest rozprawa doktorska; 

4) wykaz dorobku naukowego kandydata;  
5) w przypadku kandydatów na promotora/promotorów lub promotora pomocniczego niebędących aktualnie  
pracownikami  UP: 

1) oświadczenie o spełnianiu wymogów do pełnienia funkcji promotora lub promotora pomocniczego, 
którego wzór określa załącznik nr 2; 

2) wykaz dorobku naukowego kandydata na promotora lub promotora pomocniczego. 
 

1 
Należy wskazać odpowiednio jednego kandydata na promotora lub kandydatów na promotorów albo jednego kandydata na 

promotora i jednego kandydata na promotora pomocniczego. 
2 

 Należy podać uzasadnienie dla każdego ze wskazanych kandydatów, z uwzględnieniem ich dotychczasowego 

dorobku naukowego i doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji promotora lub promotora pomocniczego. 



 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie kandydata na promotora 

 
Lublin, dnia  data  

 
Tytuł/stopień, imię i nazwisko kandydata na promotora   

Nazwa jednostki zatrudniającej kandydata na promotora  

 
 
 

Rada Dyscypliny …….. 

Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie 

 
 
 

Oświadczenie kandydata na promotora 
 
 
Niniejszym oświadczam, że spełniam wymagania  do pełnienia funkcji promotora określone w art. 190 
ust. 4 lub 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku 
poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia 
naukowego doktora w Uniwersytecie Przyrodniczym  w Lublinie, a w szczególności w okresie ostatnich 5 
lat: 

1. nie byłem/am promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu 
negatywnego wyniku oceny śródokresowej; 

2. nie sprawowałem/am opieki nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby 
ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa  
w art. 191 ust. 1 ustawy. 

Ponadto oświadczam, że nie zostałem/am ukarany karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do 
wykonywania zadań promotora, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4 ustawy / byłem/am ukarany/a* 
karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zadań promotora, o której mowa w art. 276 ust. 
1 pkt 4 ustawy, ale okres jej trwania zakończył się z dniem  ………...  

 

*(niepotrzebne skreślić) 

 
 
 

…………………………. 
Podpis 



Załącznik  nr 3 –  oświadczenie kandydata o wyborze dyscypliny dodatkowej 
 

Lublin, data  
 

Imię i nazwisko kandydata 

Nr PESEL  

Adres do korespondencji 

Nr telefonu  

E-mail  
 

Rada Dyscypliny…… 

Uniwersytetu  Przyrodniczego  

w  Lublinie 

 
 
 

Oświadczenie o wyborze dyscypliny dodatkowej 
 
 
 
 
Niniejszym oświadczam, że w celu przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 
dodatkowej wybieram dyscyplinę*: ekonomia i finanse / nauki socjologiczne /… 
 
 
 

*zaznaczyć wybraną dyscyplinę 
 
 

…………………………. 

Podpis kandydata 

 

  



Załącznik nr 4 – Wzór wniosku o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się 

 
Lublin, data  

 
 Imię i nazwisko kandydata 

Nr PESEL  

 Adres do korespondencji 

Nr telefonu  

 E-mail  
 

Rada Dyscypliny…… 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 
 
 
 
 

Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się 

dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 
 
 

Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji, w związku z planowanym wszczęciem postępowania  

o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie  …………… . 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………. 

Podpis kandydata 

 
 

 Załączniki: 
1) Arkusz kandydata; 

2) Inne  



Załącznik nr   5 – Arkusz kandydata 
 

Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie 8PRK 
 

Arkusz kandydata do stopnia naukowego doktora w dyscyplinie….. 
 

Imię i nazwisko kandydata 
Data urodzenia, imię ojca 
Adres zamieszkania 
 

WIEDZA 
zna i rozumie 

wypełnia kandydat  wypełnia komisja 

1) w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne 
zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny naukowej, główne trendy rozwojowe 
dyscypliny naukowej  w której kandydat przygotowuje rozprawę doktorską, metodologię badań naukowych właściwą dla 
dyscypliny w której kandydat przygotowuje rozprawę doktorską 

 
efekty uczenia się potwierdzane na podstawie egzaminu z dyscypliny naukowej w zakresie której przygotowywana jest 

rozprawa doktorska a także informacji kandydata dot. udziału w badaniach naukowych, przygotowaniu założeń 
metodologicznych do projektów badawczych oraz innych formach aktywności naukowej 

 przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

2) zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu  
efekty uczenia się potwierdzane na podstawie egzaminu z dyscypliny naukowej w zakresie której przygotowywana jest 

rozprawa doktorska i/lub publikacji naukowych, innych osiągnięć przedstawionych  przez kandydata 

 przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

3)  fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania 
działalności badawczej 

efekty uczenia się potwierdzane na podstawie wiedzy z zakresu wybranej dyscypliny z dziedziny nauk społecznych 
(ekonomia i finanse / nauki socjologiczne /…), a także innych osiągnięć wskazanych przez kandydata 

 przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

4) podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności 
naukowej i know-how związanego z tymi wynikami 

efekty uczenia się potwierdzane na podstawie wiedzy z zakresu wybranej dyscypliny z dziedziny nauk społecznych 
(ekonomia i finanse / nauki socjologiczne /…), a także innych osiągnięć wskazanych przez kandydata 

przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

 
 

  



 
 

Arkusz kandydata do stopnia doktora w dyscyplinie….. 
Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie 8PRK 

Imię i nazwisko kandydata 
Data urodzenia, imię ojca 

UMIEJĘTNOŚCI 
posiada umiejętności w zakresie: 

wypełnia kandydat  wypełnia komisja 

1)  wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego 
rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności 
definiowania celu i przedmiotu badań, formułowania hipotezy badawczej, rozwijania metod, technik i narzędzi 
badawczych oraz twórczego ich stosowania, wnioskowania na podstawie wyników badań 

 (w tym informacje o: zgłoszonych i/lub uzyskanych grantach, projektach badawczych, publikacjach których autorem lub 
współautorem jest kandydat, w których zastosowano ww. metodologię, informacja o przeprowadzonym seminarium 
naukowym podczas którego kandydat zaprezentował wyniki badań, analiz, hipotezy badawcze) 

 

 przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

2) dokonywania krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze 
twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy 

(w tym informacje o: seminarium naukowym podczas którego kandydat zaprezentował wyniki badań, analiz, hipotezy 
badawcze i skonfrontował je  z danymi dostępnymi w literaturze naukowej, uczestnictwie w organizacjach, radach, 
organach lub innych zespołach eksperckich, których zadaniem było wyrażanie opinii, analiz, ocen wyników badań 
naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkład w rozwój wiedzy; 
ewentualnym posiadanym doświadczeniu w roli recenzenta w czasopismach naukowych) 

 przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

3) transferowania wyników prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej 
(w tym informacje o: autorstwie/współautorstwie patentów, wdrożeń, i/lub komercjalizacji wyników badań, projektów i 

wynalazków, współpracy z przemysłem, firmami produkcyjnymi, praktyką hodowlaną itp.) 

 przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

4) komunikowania się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym 
środowisku naukowym 

(w tym informacje o: uczestniczeniu w międzynarodowych konferencjach naukowych, stażach zagranicznych lub innych 
przedsięwzięciach na arenie międzynarodowej) 

przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

5) upowszechniania wyników działalności naukowej w formach popularnych  
(w tym informacje o sposobie upowszechniania  wyników swojej działalności naukowej- np.  publikacje, referaty, 

doniesienia konferencyjne, wykłady i seminaria otwarte, współpraca z przemysłem, firmami produkcyjnymi,  praktyką 
hodowlaną itp.)  

 przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

6) inicjowania debaty, uczestnictwa w dyskursie naukowym 
(w tym informacje o: uczestniczeniu w konferencjach naukowych, seminariach, debatach, lub innych przedsięwzięciach 

naukowych w których kandydat czynnie uczestniczył) 

przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

7) planowania i realizowania indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć badawczych lub twórczych, także w środowisku 
międzynarodowym 

przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  



(w tym informacje o: udziale w projektach, zadaniach badawczych ze wskazaniem i opisaniem realizowanych zadań oraz 
pełnionej roli) 

8) samodzielnego planowania i działania na rzecz własnego rozwoju oraz inspirowania i organizowania rozwoju innych 
osób 

przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

9) planowania zajęć lub grupy zajęć i realizowania ich z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi 
(w tym informacje o: przeprowadzonych wykładach, seminariach, warsztatach itp.)  

przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Jest gotów do: 

wypełnia kandydat  wypełnia komisja 

1)  krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej  
(w tym informacja o zrealizowanym seminarium naukowym podczas którego kandydat podjął dyskusję na temat dorobku 

naukowego w dyscyplinie w której przygotowuje rozprawę doktorską) 

 przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

2) oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej   
  

przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

3) uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych   przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

4) wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

5) inicjowanie działań na rzecz interesu publicznego przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

6) myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

7) podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych (w tym prowadzenia działalności naukowej, w 
sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej z uwzględnieniem zasad 
ochrony własności intelektualnej) 

przyznana liczba punktów 
0 - 1 - 2 - 3  

 
          suma punktów uzyskana przez kandydata  

dodatkowe pytania zadane kandydatowi (wypełnia Komisja tylko w przypadku przeprowadzenia rozmowy z kandydatem 

 pytanie:   
 

  

 Ocena odpowiedzi udzielonej przez kandydata: 
  
 

 przyznana liczba 
punktów 

0 - 1 - 2 - 3  

razem liczba punktów uzyskana za odpowiedzi na dodatkowe pytania  

 
razem liczba punktów uzyskana przez kandydata w toku weryfikacji efektów uczenia się  

 
 podpisy Członków Komisji



 
 

Załącznik nr 6  - protokół weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8PRK  

 
 

Protokół 
weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 
 

Komisja w składzie:…..  
Powołana przez Radę Dyscypliny …..  
dokonała w dniu …….  
weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych  
w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie  
4 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
 
Pani/Pana  ………………….  
 
Kandydata do stopnia naukowego doktora w dyscyplinie naukowej……………  
 
 
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK, Komisja  na 
podstawie dokumentów przedstawionych przez kandydata oraz na podstawie dodatkowych 
pytań zadanych kandydatowi* (zał.) stwierdza, że Pani/Pan…….. uzyskał efekty na poziomie 8 
PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej 
Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. Poz. 2218)  i wymagane na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 2 
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 
1668 z późn. zm.) w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora. 
 
Podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji.  
 
 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić  
  



 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o współautorstwie 
 

Lublin,  data  
 
 
Imię i nazwisko kandydata lub współautora pracy    

Adres do korespondencji   

Nr telefonu  

E-mail  
 
 
 
 

Rada Dyscypliny ………. 

Uniwersytetu  Przyrodniczego   

w Lublinie 

 
 
 

Oświadczenie o współautorstwie 
 
 
Niniejszym oświadczam, że w pracy  [autorzy, rok wydania, tytuł, czasopismo lub wydawca, tom, 
strony]  mój udział polegał na …. [podać szczegółowy opis wkładu kandydata lub współautora  
w powstawaniu pracy]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………. 

Podpis 



 
Załącznik nr  8  –  wzór wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora 

 
Lublin, data  

 
Imię i nazwisko kandydata   

Nr PESEL  

Adres do korespondencji, Nr 

telefonu , E-mail  

 
Rada Dyscypliny …… 

Uniwersytetu Przyrodniczego   

w Lublinie 

 
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

 
Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania mi stopnia naukowego 

doktora w dziedzinie [nazwa dziedziny] i dyscyplinie [nazwa dyscypliny].  

Jako kandydat/ka do stopnia naukowego doktora, świadom/a odpowiedzialności prawnej 

oświadczam, że: 

a) rozprawa doktorska pt.: …………………………………………………………………………. 

jest wynikiem mojej działalności naukowej, powstała  pod kierunkiem promotora bez 

niedozwolonego udziału osób trzecich, i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z 

obowiązującymi przepisami. 

b) wszystkie wykorzystane przeze mnie materiały źródłowe i opracowania zostały w niej 

wymienione, a napisana przeze mnie rozprawa nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

c) załączona wersja elektroniczna rozprawy jest tożsama z wydrukiem. 

…………………………. Podpis kandydata 

 
 Załączniki: 
1) rozprawa doktorska w 5 egzemplarzach wraz z załącznikami, o których mowa w § 16; 
2) opinia promotora lub opinie promotorów wraz z raportem z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o 

których mowa w § 16; 
3) życiorys naukowy; 
4) w przypadku gdy znajomość języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 nie została 

udokumentowana w przedłożonym suplemencie do dyplomu kandydat załącza do wniosku również kopię 
certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co 
najmniej B2;   

5) kwestionariusz osobowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;  
6) Wykaz osiągnięć naukowych  oraz informacja o działalności popularyzującej naukę; 
7) Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego lub innego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - 

jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora; 

8) Dodatkowe dokumenty np. zezwolenia lub zgody na przeprowadzenie badań: właściwej komisji bioetycznej, 

właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, zgody wydanej na podstawie przepisów  

o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgody wydane na badania na gatunkach chronionych lub na 

obszarach objętych ochroną - jeśli były wymagane w toku prowadzonych prac badawczych; 

9) Nośnik elektroniczny zawierający elektroniczne wersje wszystkich załączników. 



Załącznik  nr 9 –        kwestionariusz osobowy 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA DO STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA w UNIWERSYTECIE 

PRZYRODNICZYM W LUBLINIE 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko .............................................................................................................. 

2. Data urodzenia .............................................................................................................................. 

3. Miejsce urodzenia........................................................................................................................... 

4. Imię ojca……………………………….. imię matki…………………………………………….  

5. NR PESEL………………………………………………………………………………………. 

6. Seria i Nr dowodu osobistego ……………………data wydania dowodu………………… 

  data ważności……………….. kto wydał dowód osobisty……………………………. 

 

Dane kontaktowe 

7. Adres zameldowania................................................................................................................. 

8. Adres do korespondencji ......................................................................................................... 

9. Telefon…………………………….e-mail…………………………………………………………………………………………. 

10. Aktualne miejsce zatrudnienia……………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres pracodawcy 

11. Wykształcenie  .......................................................................................................................... 
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

........................................................................................................................................................ 
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

12. Kwalifikacje zawodowe  ............................................................................................................. 
 (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

13.Przebieg dotychczasowego zatrudnienia  ………….................................................................... 

                                                        (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

        (miejscowość i data)                                                                                 

(podpis osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego doktora) 

 
 Klauzula Informacyjna RODO dla osób wnioskujących o przeprowadzenie  postępowania o nadanie stopnia doktora:  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:  

1. Administratorem Danych Osobowych, jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, reprezentowany przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie; 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Buchlińską-Brzozowską, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem 

poczty elektronicznej: anna.buchlinska@up.lublin.pl, lub telefonicznie 081-445-60-12; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora, przez podmioty uprawnione do nadawania stopni i tytułów naukowych 

oraz Administratora, w celach obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: – wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, – osoby upoważnione przez 

Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, – podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 

5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora, a po jego zakończeniu w celach archiwalnych, zgodnie z kategorią 

archiwalną ,. Zobowiązują nas do tego przepisy prawa, tj. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz Instrukcja Archiwalna Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

6. Pani/Pana dane będziemy przekazywać do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania  

i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb 

przeprowadzenia postepowań wymienionych w pkt. 3 , jest równoznaczne z rezygnacją z ich kontynuowania.  

8. ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (RODO) 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora/ postępowania o nadanie stopnia 

naukowego 

10. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami.  

…………………………………………..……….  

(własnoręczny podpis) 

   



 
 
Załącznik nr 10 - ramowy przebieg obrony doktorskiej  
 

Obrona dzieli się na trzy następujące części: 
1. Pierwsza część jawna: 

1) promotor przedstawia życiorys naukowy kandydata, 
2) kandydat prezentuje główne tezy rozprawy doktorskiej, 
3) recenzenci przedstawiają recenzje rozprawy doktorskiej, 
4) w przypadku nieobecności recenzenta, przewodniczący rady dyscypliny lub inna osoba wskazana przez 

przewodniczącego odczytuje recenzję, 
5) kandydat udziela odpowiedzi na pytania recenzentów, 
6) członkowie rady dyscypliny lub komisji doktorskiej kierują pytania do kandydata, 
7) kandydat udziela odpowiedzi na pytania, 
8) pozostałe osoby obecne na obronie mogą skierować pytania do kandydata, 
9) kandydat udziela odpowiedzi na postawione pytania; 

2. Część niejawna: 
1) rada dyscypliny lub komisja doktorska przeprowadza dyskusję nad publiczną obroną, 
2) przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia publicznej obrony, 
3) przewodniczący komisji informuje o wyniku głosowania, 
4) po podjęciu uchwały o przyjęciu obrony przewodniczący zarządza drugie głosowanie -  

w sprawie nadania stopnia doktora lub skierowania wniosku do rady dyscypliny o nadanie stopnia doktora. 
Komisja doktorska przygotowuje wniosek do RD  
w sprawie nadania stopnia doktora (jeżeli powołano komisję doktorską), 

5) w oparciu o wnioski zawarte w co najmniej dwóch recenzjach (§ 29 ust. 3 regulaminu), komisja doktorska 
podejmuje w głosowaniu tajnym decyzję o wystąpieniu do rady dyscypliny z wnioskiem o przyznanie przez 
Rektora wyróżnienia za szczególnie wysoki poziom naukowy rozprawy doktorskiej. 
 

3. Druga część  jawna: 
1) przewodniczący ogłasza wynik głosowania rady dyscypliny lub komisji doktorskiej, 
2) w przypadku przyjęcia obrony przez komisję przewodniczący informuje kandydata  

o przedstawieniu radzie dyscypliny projektu decyzji o nadaniu stopnia doktora oraz o dziedzinie i dyscyplinie, w 
której kandydat ma uzyskać stopień doktora,  

3) w przypadku nieprzyjęcia obrony przewodniczący rady dyscypliny lub komisji doktorskiej informuje kandydata o 
nieprzyjęciu obrony rozprawy doktorskiej, oraz Przewodniczący komisji informuje kandydata o przedstawieniu 
radzie dyscypliny projektu decyzji o odmowie nadaniu stopnia doktora. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


