
Szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie 
nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 
 

§1  
Definicje  
Użyte w niniejszym dokumencie skróty oznaczają:  
1) Uczelnia – Politechnika Gdańska,  
2) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 
2020 r., poz. 85 z późn. zm.),  
3) Statut - Statut Politechniki Gdańskiej, 
4) Uchwała Senatu -  Uchwała Senatu PG nr 086/2021/XXIV z 10 lutego 2021 r., 
5) Kandydat – osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, w trybie eksternistycznym, 
6) Rada – Rada Dziedziny Nauk Społecznych Politechniki Gdańskiej  
 
§2 W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym 
prowadzonym przez Radę podejmuje ona uchwały w sprawie:  
1) wyznaczenia promotora, promotorów lub promotora pomocniczego oraz komisję ds. 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,  
2) zmiany promotora (opcjonalnie)  
3) wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej,  
4) powołania komisji doktorskiej (opcjonalnie),  
5) powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski,  
6) dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej,  
7) przyjęcia publicznej obrony,  
8) nadania stopnia doktora,  
9) wyróżnienia rozprawy doktorskiej (opcjonalnie). 
 
§3 Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym może być 
prowadzone:  

a) w ramach ścieżki I - na wniosek kandydata, który przygotował rozprawę doktorską, 
nie był uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG lub 
uczestnika studiów doktoranckich, którego przewód doktorski został zamknięty;  
b) w ramach ścieżki II - na rzecz kandydata, który przygotowuje rozprawę doktorską i 
rozpoczął przed rokiem akademickim 2019/2020 studia doktoranckie na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii. 

 
§4 Stopień doktora, w trybie eksternistycznym, nadaje się osobie, która spełnia warunki 
określone w art. 186  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
 
§5 Kandydat zamierzający ubiegać się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w 
ramach ścieżki I, przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania składa wniosek do 
Rady o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego oraz ma 
obowiązek prezentacji głównych założeń oraz wyników pracy doktorskiej na seminarium 
Rady, na które zapraszany jest także dotychczasowy opiekun. Termin seminarium ustala 
przewodniczący Rady. Wniosek ten zawiera zgodę przyszłego promotora na pełnienie funkcji 
promotora, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

 



 
§6 Kandydat, który przygotowuje rozprawę w trybie eksternistycznym w ramach ścieżki II, 
składa do Rady wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów. Wyznaczenie promotora 
lub promotorów wszczyna postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie z art. 
179 ust. 7 Ustawy z dn. 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.). Promotorem może być 
dotychczasowy opiekun naukowy kandydata. 
 
§7 Uchwała Rady podjęta w przedmiocie wyznaczenia promotora lub promotorów wygasa, 
jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania kandydat nie złoży wniosku o wszczęcie postępowania w 
sprawie nadania stopnia doktora. 
 

§8 Promotorem może być osoba spełniająca warunki określone w art 190 ust. 4 do 6 ustawy. 
 
§9 Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora kandydat 
załącza:  
1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lub dyplomu, o którym 
mowa w art. 186, ust.1 p. 1. Ustawy,  
2) potwierdzenie uzyskania efektów uczenia dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, o których 
mowa w art. 186, ust.1 p. 2. Ustawy, 
3) rozprawę doktorską spełniającą warunki wymienione w art. 187 Ustawy. W przypadku gdy 
rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat 
przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład 
każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu 
współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w 
powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. 
Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci 
współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia,  
4) pozytywną opinię promotora lub promotorów, 
5) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego o 
minimalnej zawartości określonej w art. 186, ust. 1 p. 3. Ustawy.  
6) dodatkowo, kandydat w ramach ścieżki I, dołącza oświadczenie, że przedłożona rozprawa 
nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się 
postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie. Jeżeli kandydat ubiegał się 
wcześniej o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć dokument 
potwierdzający zakończenie tego postępowania. 
 
§10 W przypadku kandydata, który przygotował rozprawę w trybie eksternistycznym w 
ramach ścieżki I, składa on do Rady wniosek o przeprowadzenie weryfikacji uzyskania 
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Rada powołuje co najmniej 
trzyosobową komisję, o której mowa w §8 ust.3 Uchwały Senatu, złożoną z pracowników 
Uczelni, która przeprowadza weryfikację w terminie najpóźniej do 30 dni od daty złożenia 
wniosku i jeżeli wynik tej weryfikacji jest pozytywny, wystawia potwierdzenie, o którym 
mowa w §9, p.2) niniejszego regulaminu. W przypadku kandydata, który przygotował 
rozprawę w trybie eksternistycznym w ramach ścieżki II, potwierdzenie, o którym mowa w 
§9, p.2) niniejszego regulaminu, wystawia kierownik studiów doktoranckich prowadzonych 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. 



 
§11 W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy 
zbiorowej, weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i b 
Ustawy, dokonuje przewodniczący Rady lub powołana przez niego spośród członków Rady 
wyłącznie w tym celu trójosobowa komisja (§8, ust.5 Uchwały Senatu).  
 
§12 Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, podmiot doktoryzujący sprawdza ją przed 
obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (Art. 188. Ustawy). 

§13 

1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora, który przygotował rozprawę doktorską 
w trybie eksternistycznym wnosi na rzecz Uczelni opłatę za przeprowadzenie postępowania w 
tej sprawie.  
2. Opłata za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora obejmuje:  

a) wynagrodzenie promotora,  
b) wynagrodzenie promotora pomocniczego, jeżeli został powołany w tym 
postępowaniu,  
c) wynagrodzenia za recenzje,  
d) koszty delegacji recenzentów z tytułu ich uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy 
doktorskiej.  

3. Wysokość i warunki wnoszenia opłaty określa umowa zawierana przed wszczęciem 
postępowania między Uczelnią, a osobą, o której mowa w ust. 1. Wzór umowy określa rektor 
w drodze zarządzenia.  
4. W przypadku, gdy opłatę za przeprowadzenie postępowania finansuje jednostka 
zatrudniająca osobę, o której mowa w ust. 1, umowa określająca wysokość i warunki 
wnoszenia opłaty jest zawierana między Uczelnią a tą jednostką. Wzór umowy określa rektor 
w drodze zarządzenia.  
5. Opłaty nie pobiera się od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która była lub jest 
uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomii rozpoczętych 
przed rokiem akademickim 2019/2020. W przypadku osoby ubiegającej się o stopień doktora 
w trybie eksternistycznym w ramach ścieżki I, rektor może zwolnić z opłaty w całości lub w 
części, na jej uzasadniony wniosek. 
 
W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy: Ustawy,  Uchwały Senatu; 
Uchwały Senatu PG nr 449/2020/XXIV z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 
nowego Regulaminu szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie 
przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i 
Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.   
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – Oświadczenie kandydata na promotora 

Gdańsk, dnia [data]  

 

 

[Tytuł/stopień, imię i nazwisko kandydata na promotora]  

[Nazwa jednostki zatrudniającej kandydata na promotora]  

 

 

Rada Dziedziny Nauk Społecznych Politechniki Gdańskiej 

  

 

 Oświadczenie kandydata na promotora 

 

Niniejszym oświadczam, że spełniam wymogi do pełnienia funkcji promotora określone w 
art. 190 ust. 4 - 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2018 roku poz. 1668 z późn. zm.), 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 ukarany 
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 [data zakończenia 
kary]. (niepotrzebne skreślić)  

 

………………………….  

Podpis 


