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UCHWAŁA  NR  R.0000.12.2021 

 
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 18 lutego 2021 r. 

 
 

w sprawie 
 

wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr 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 

§ 1 

W Załączniku nr 1 „Tryb działania i sposób postępowania rady naukowej dyscypliny w 
postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” do 
Uchwały nr R.0000.88.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 
2020 roku, Senat wprowadza następujące zmiany: 

1. W § 7 ust. 3: 
1) lit. a po słowach „…rozprawy doktorskiej do…”  skreśla się słowo „publicznej”, 
2) lit. b po słowie „przeprowadzenia…” skreśla się słowo „publicznej”. 

2. W § 8: 
1) w ust. 1 lit b po słowie „etap…” skreśla się słowo „publicznej”, 
2) w ust. 5 po słowach „…lub odmowie dopuszczenia do…” skreśla się słowo „publicznej”, 
3) w ust. 7 po słowach „... o odmowie dopuszczenie do…”  skreśla się słowo „publicznej”. 

3. W § 9: 
1) ust 1 otrzymuje brzmienie:  

W przypadku dopuszczenia kandydata do  obrony, Komisja doktorska wyznacza termin  
dyskusji. Uzgadnianie terminu  dyskusji nad rozprawą należy do obowiązków 
przewodniczącego Komisji doktorskiej w porozumieniu z promotorem i recenzentami, 

2) w ust. 2  po słowach „...o terminie…”  skreśla się słowo „publicznej”, 
3) w ust. 3 po słowach „O dacie i miejscu…” skreśla się słowo „publicznej”, 
4) w ust. 4 skreśla się słowo „Publiczna”, 
5) w ust. 8 po słowach „Po zakończeniu …” skreśla się słowo „publicznej”, 
6) w ust. 14 po słowach „Komisji doktorskiej…” skreśla się słowo „publicznej”. 

 
4. W § 21: 

1) ust. 12 lit. a po słowach „… rozprawy doktorskiej do…” skreśla się słowo „publicznej”, 
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2) ust. 12 lit. b po słowie „przeprowadzenia…” skreśla się słowo „publicznej”, 
3) w ust. 21 po słowach „… i dopuszczenia jej do…”  skreśla się słowo „publicznej”. 
4) w ust. 25 po słowach „Uzgodnienie terminu…”  skreśla się słowo „publicznej”, 
5) w ust. 26 po słowach „… o terminie…”  skreśla się słowo „publicznej”, 
6) w ust. 27 po słowach „... i dopuszczeniu jej do…”  skreśla się słowo „publicznej”, 
7) w ust. 30 po słowach „Po zakończeniu…” skreśla się słowo „publicznej”. 

 

§ 2  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


