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Poz. 180 

UCHWAŁA NR 542 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania 

 w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego  
na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca  
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. poz. 85 z późn. 
zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia,  
co następuje:  

§ 1 

W uchwale nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 
2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor 
UW z 2019 r. poz. 340) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 7 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„11. Postanowienia § 29 ust. 6-8 załącznika nr 1 do uchwały stosuje się także 
do przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem 30 kwietnia 
2019 r.”; 
2) w załączniku nr 1 do uchwały w § 29 po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu: 

„6. W okresie wynikającego z przepisów prawa ograniczenia lub zawieszenia 
funkcjonowania Uniwersytetu obrona rozprawy doktorskiej może zostać 
przeprowadzona w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych 
zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację. W takim przypadku § 30 ust. 2  
pkt 2 nie stosuje się.  

7. O przeprowadzeniu obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym 
postanawia Komisja Doktorska po uzyskaniu zgody kandydata. 

8. Rektor w drodze zarządzenia określi warunki techniczne organizacji obrony 
rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym.”. 
3) w załączniku nr 2 do uchwały w § 13 po ust. 10 dodaje się ust. 11-13 w brzmieniu: 

„11. W okresie wynikającego z przepisów prawa ograniczenia lub zawieszenia 
funkcjonowania Uniwersytetu kolokwium habilitacyjne może zostać przeprowadzone 
w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających 
kontrolę jego przebiegu i rejestrację. W takim przypadku § 13 ust. 4 stosuje się 
odpowiednio, z zastrzeżeniem, że kandydat i członkowie Komisji Habilitacyjnej nie 
muszą być obecni na terenie Uniwersytetu.
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12. O przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego w trybie zdalnym postanawia 
Komisja Habilitacyjna po uzyskaniu zgody kandydata. 

13. Rektor w drodze zarządzenia określi warunki techniczne organizacji 
kolokwium habilitacyjnego w trybie zdalnym.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Rektor UW: M. Pałys  

 
 


