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UCHWAŁA  NR  R.0000.88.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie 

 

 
wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr R.0000.109.2019 z dnia z dnia 26 września 2019 r.  

w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach  

o nadanie stopnia naukowego 

 

§ 1 

 

 

W uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr R.0000.109.2019, z dnia 26 września 

2019 r. z późn. zm., w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny  

w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego, Senat wprowadza następujące zmiany: 

1. § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

Obsługę administracyjną postępowań o nadanie stopnia naukowego, w tym sprawdzanie 

rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego prowadzą 

biura właściwych wydziałów. 

 

2. W § 19 ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:  

Na wniosek osoby, której nadano stopień naukowy wydaje się odpisy dyplomu w języku angielskim, 

francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub łacinie. 

 

3. § 21 ust. 37 otrzymuje brzmienie:  

Rada dyscypliny uchwałą podejmuje decyzję o zamknięciu lub umorzeniu przewodu doktorskiego 

nie później niż do 31 grudnia 2022. 

 

4. § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

W postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego, wszczętych od dnia 1 października 2019 

r. do 31 grudnia 2021 r., do osiągnięcia w postaci 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 czasopism naukowych  

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, zalicza się: 

a) artykuł opublikowany w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, ujętych w aktualnym wykazie ministerialnym, nawet jeśli publikacja artykułu 

nastąpiła przed publikacją wykazu czyli przed 18 grudnia 2019 r., 

b) artykuł opublikowany przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były 

ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki 
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i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy 

czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów. 

 

5. W § 25 ust. 2 dodaje się:  

oraz monografię naukową wydaną przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego 

wydawnictwo jest ujęte w wykazie ministerialnym sporządzonym na podstawie art. 267 ust. 2 lit. 

A Ustawy. 

 

6. W § 26 zmienia się 31 grudnia 2021 r. na 31 grudnia 2022 r. 

 

 

§ 2 

 

Tekst jednolity uchwały R.0000.109.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu 

postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego  

z uwzględnianiem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą oraz uchwałami nr R.0000.222.2019  

i R.0000.54.2020 stanowi załącznik do uchwały. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


