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Poz. 418 

ZARZĄDZENIE NR 226 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji 

obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym 

Na podstawie § 29 ust. 8 załącznika nr 1 do 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 (Monitor UW z 2019 r. poz. 340  
z późn. zm.) w związku z art. 179 ust. 2a ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1  
W załączniku do zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy 
doktorskiej w trybie zdalnym (Monitor UW z 2020 r. poz. 242) ust. 9 otrzymuje 
brzmienie: 

„9. Protokół z obrony sporządza w formie elektronicznej Sekretarz. W protokole 
powinien  być przedstawiony przebieg obrony, w tym ewentualne problemy techniczne. 
Nie później niż siedem dni po obronie Sekretarz przesyła protokół drogą elektroniczną 
członkom Komisji oraz Kandydatowi, którzy mogą zgłaszać uwagi do protokołu 
w terminie trzech dni od dnia przesłania. Po upływie tego terminu protokół podpisuje 
Przewodniczący w formie papierowej własnoręcznie albo w formie elektronicznej 
podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem 
narzędzia Ankieter.”. 

§ 2 
1. Przepis ust. 9 załącznika do zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie warunków technicznych organizacji 
obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym w brzmieniu, o którym mowa w § 1, 
znajduje zastosowanie od dnia 24 czerwca 2020 r.  

2. Zachowują moc protokoły z obron rozpraw doktorskich podpisane na 
zasadach dotychczasowych.  
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§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: A. Z. Nowak  


