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Uchwata nr 65/2022 

(2570) 

^ Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne 

Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 16 grudnia 2022 r. 

w sprawie procedury przeprowadzania post^powah o nadanie stopnia naukowego 
doktora w trybie eksternistycznym 

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2108 roku prawo 0 szkolnictwie wyzszym i nauce (t.j. Dz. U. z 
2018, poz. 1668 ze zm.), zwana dalej „ustawq", uchwaly nr 89 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 
r. w sprawie postepowania 0 nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Miko+aja Kopernika w 
Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 210 ze zm.), uchwafy nr 41/2020 Rady Dyscypliny w 
sprawie zasad weryfikacji efektow uczenia s i? dia kwalifikacji na poziomie 8 P R K wraz z wykazem 
certyfikatow potwierdzaj^cych znajomosc nowozytnego j?zyka obcego, uchwaly nr 6/2022 Rady 
Dyscypliny w sprawie wytycznych, dotycz^cych przygotowywania rozpraw doktorskich w dziedzinie 
nauk scislych i przyrodnlczych, dyscyplinie nauki biologiczne na Wydziale Nauk Bioiogicznych i 
Weterynaryjnych UMK w Toruniu 

Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne na Wydziale Nauk Bioiogicznych i Weterynaryjnych 
_ Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu postanawia, co nast?puje: 

wyraza pozytywnq opini? w sprawie przyj?cia procedury przeprowadzania post?powah o 

nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym realizowanych na Wydziale 

Nauk Bioiogicznych i Weterynaryjnych. 

§ 1 . 

§ 2 . 

Procedura o ktorej mowa w § 1 stanowi z a ^ c z n i k do uchwafy. 

§ 3 . 
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy Rady Dyscypliny 
Nauki Biologiczne 

1)7. Jl/UA 
Dr haBT par iusz J . Smolinski , prof. UMK 



UNIWERSrrET MIKOWA i<CP?P.Vi<A W TORUNIU 
Wydziat Nauk Bioiogicznych 

i Weterynaryjnych 
ul. Lwowska 1, 87-100 Torun 

tel. 56 611 25 03, tel./fax 56 611 47 72 
(2374) 

Za^cznik nr 1 do Uchwaty nr 65/2022 Rady Dyscypliny 
Nauki Biologiczne z dnia 16 grudnia 2022 r. 

Szczegotowa procedura postepowania o nadanie stopnia naukowego doktora 
w dyscyplinie nauki biologiczne na Wydziale Nauk Bioiogicznych i Weterynaryjnych 

UMK w Toruniu 

T R Y B E K S T E R N I S T Y C Z N Y 

(wewn^trzny dokument pomocniczy dia promotorow, pracownikow naukowych i administracji) 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2108 rol<u prawo o szl<olnictwie wyzszym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1668 
ze zm.), zwana dalej„ustawq"; 

- Uchwata nr 89 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postepowania o nadanie stopnia 
doktora na Uniwersytecie Mikolaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 210 ze 
zm.), 

- Uchwata nr 41/2020 Rady Dyscypliny w sprawie zasad weryfikacji efektow uczenia si§ dia kwalifikacji 
na poziomie 8 PRK wraz z wykazem certyfikatow potwierdzaj^cych znajomosc nowozytnego jqzyka 
obcego, 

- Uchwaia nr 6/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wytycznych, dotycz^cych przygotowywania rozpraw 
doktorskich w dziedzinie nauk scistych i przyrodnlczych, dyscyplinie nauki biologiczne na Wydziale Nauk 
Bioiogicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu. 

Druki: https://www.biol.umk.pl/nauka/stopnie-i-tvtulv/ 

Czynnosci Rady Dyscypliny 

Stopieii doktora jest nadawany w drodze postepowania o nadanie stopnia doktora, wszcz^tego 

na wniosek osoby ubiegajqcej s i? o nadanie stopnia doktora, zwanej dalej „Kandydatem". 

Niezbedne uchwaty Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne (RD) w postepowaniu o nadanie stopnia 

doktora: 

1. wyznaczenie promotora lub promotorow albo promotora i promotora pomocniczego w 

przypadku jego udziatu w postepowaniu; 

2. weryfikacja efektow uczenia s i ? na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (patrz Dziaf 11); 

3. potwierdzenie spetnienia wymagah, o ktorych mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i b 

ustawy, w przypadku publikacji wieloautorskich; 

4. wyznaczenie 3 recenzentow; 

5. powotanie komisji doktorskiej do przyjecia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do 

publicznej obrony oraz przyjecia obrony; 
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- 6. nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne; 

7. wyroznienie rozprawy doktorskiej. 

Szczegolowa procedura wszcz^c ia postepowania o nadanie stopnia doktora 

I. Przed wszczec iem postepowania 

Kandydat przed wszczec iem postepowania o nadanie stopnia doktora sktada do R D wniosek 

0 wyznaczenie promotora lub promotorow albo promotora i promotora pomocniczego. We 

wniosku Kandydat przedstawia: 

• tematyke i proponowany tytut rozprawy doktorskiej, 

• tiarmonogram przygotowywania rozprawy i planowany termin jej ztozenia, 

• koncepcje rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, 

w zakres ie ktorych przygotowana jest rozprawa, 

• wykaz dotychczasowych osiqgniec naukowych, s 

• informacje o przebiegu postepowania o nadanie stopnia doktora albo przewodu 

doktorskiego, jezeli osoba sktadaj^ca wniosek ubiegata sie uprzednio o nadanie stopnia 

doktora w tej samej dziedzinie nauki lub pokrewnej dyscyplinie naukowej. 

Do wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorow, albo promotora i promotora 

pomocniczego, Kandydat dotqcza ich pisemne zgody na petnienie tej funkcji. W przypadku 

promotora lub promotora pomocniczego spoza Wydziatu Nauk Bioiogicznych i Weterynaryjnych 

UMK, wymagane jest dot^czenie do wniosku informacji o dziatalnosci naukowej kandydata na 

promotora. 

Jezel i kandydatem na promotora jest pracownik zagranicznej uczeini lub instytucji naukowej, 

ktory nie posiada stopnia doktora habilitowanego lub tytutu profesora, R D , przed powotaniem 

go na promotora, sprawdza, czy posiada on znacz^ce osi^gniecia w zakresie zagadnieti 

naukowych, ktorych dotyczy rozprawa doktorska. 

Przewodniczjjcy RD, w celu oceny dotychczasowych osi^gniec naukowych kandydata, 

koncepcji pracy, harmonogramu jej przygotowywania, moze zobowiqzac Kandydata do 

przedstawienia tez i zatozen badawczych swojej pracy na posiedzeniu roboczym lub 

dodatkowym RD. 

Przewodnicz£(cy RD moze powotac rowniez zespot roboczy ds . postepowaii doktorskich, 

w celu oceny kompetencji RD w procedurze doktorskiej trybu eksternistycznego. 

W przypadku pozytywnej oceny wniosku Kandydata, R D wyznacza promotora lub promotorow 

albo promotora i promotora pomocniczego. 



II. Weryfikacja efektow uczenia s i ? dia kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy 

Kwalifikacji i znajomosci nowozytnego j?zyka obcego 

Kandydat przed wszcz?c iem postepowania o nadanie stopnia doktora sktada wniosek do 

Przewodnicz^cego R D o przeprowadzenie weryfikacji efektow uczenia s i ? dia kwalifikacji na 

poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji i znajomosci nowozytnego jezyka obcego. 

Przewodniczqcy R D kieruje wniosek do Komisji powotanej do weryfikacji efektow uczenia s i? 

na poziomie 8 P R K i znajomosci nowozytnego j?zyka obcego. 

Weryfikacja efektow uczenia s i ? w zakresie dyscypliny nauki biologiczne odbywa s i? na 

podstawie przedstawionycti dokumentow, ustnego egzaminu z zakresu nauk bioiogicznycti lub 

rozmowy z kandydatem, zgodnie z uchwatq R D nr 41/2020 z dnia 26.06.2020 r. Efekty uczenia 

s i? w zakresie znajomosci nowozytnego j?zyka obcego potwierdzane sq certyfikatem lub 

dyplomem ukoticzenia studiow, poswiadczaj^cym znajomosc tego j?zyka na poziomie biegtosci 

j?zykowej co najmniej B2. 

Komisja po weryfikacji efektow uczenia s i? na poziomie 8 P R K i znajomosci nowozytnego j?zyka 

obcego, wydaje kandydatowi zaswiadczenie o uzyskaniu efektow uczenia s i ? , ktore stanowi 

dokument wewn?trzny i obowiqzuje tyiko na UMK przez okres 3 lat od daty wydania. 

III. Wszcz?c ie postepowania o nadanie stopnia doktora i potwierdzenie uzyskania 

efektow uczenia s i ? na poziomie 8 P R K 

RD potwierdza uzyskanie efektow uczenia s i? na poziomie 8 P R K stosownq ucfiwat^. 

Kandydat sktada do R D wniosek o wszcz?c ie post?powania o nadanie stopnia doktora. 

Wniosek powinien zawierac nast?pujqce informacje o kandydacie: 

1) imi?(imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe; 

2) numer P E S E L , a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzaj^cego tozsamosc 

oraz nazw? pai istwa, ktore go wydato; 

3) numer elektronicznego identyfikatora naukowca O R C I D (Open Researcher and Contributor 

ID); 

4) obywatelstwo; 

5) miejsce i dat? urodzenia; 

6) informacj? o posiadaniu Karty Polaka; 

7) ptec; 

8) dyscyplin? lub dyscypliny albo dziedzin?, w ktorej jest przygotowywana rozprawa doktorska, 

a takze jej j?zyk; 
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9) informacj? o osiqgni?ciach naukowych i artystycznych, o ktorych mowa w § 2 ust. 10 

rozporzqdzenia IVIinistra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

danych przetwarzanych w zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyzszym i 

Nauce POL-on; 

10) oswiadczenie o zrodle f inansowania postepowania doktorskiego; 

11) 0 ile jest wymagana zgoda odpowiedniej komisji bioetycznej na prowadzenie badati 

bed^cych przedmiotem pracy lub oswiadczenie kandydata, potwierdzone przez promotora, o 

braku koniecznosci posiadania takiej zgody. 

Do wniosku o wszczec ie postepowania o nadanie stopnia doktora kandydat zatacza: 

1) dokument poswiadczajacy posiadanie tytulu zawodowego magistra, magistra inzyniera albo 

rownorzednego lub posiadanie dyplomu, o ktorym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 

ust. 2 ustawy, dajqce prawo do ubiegania s i? o nadanie stopnia doktora w pahstwie, w 

ktorego systemie szkolnictwa wyzszego dziata wydajqca go uczelnia, albo dokumenty 

poswiadczajqce spetnienie wymagah, o ktorych mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, 

2) zaswiadczenie potwierdzaj^ce uzyskanie efektow uczenia s i? dia kwalifikacji na poziomie 8 

P R K , 

3) dokument poswiadczajqcy znajomosc nowozytnego jezyka obcego, innego niz jezyk 

ojczysty, potwierdzony certyfikatem lub dyplomem ukoriczenia studiow, poswiadczajacy 

znajomosc tego jezyka na poziomie biegtosci jezykowej co najmniej B2 , 

4) posiadany dorobek w postaci co najmniej: 

a) 1 artykutu naukowego opublikowanego w czasopismie naukowym lub w recenzowanych 

materiatach z konferencji mi^dzynarodowej, ktore w roku opublikowania artykutu w 

ostatecznej formie byty ujete w wykazie sporzqdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub 

b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, ktore w roku opublikowania 

monografii w ostatecznej formie byto ujete w wykazie sporz^dzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdziatu w takiej monografii. 

5) rozpraw? doktorskq wraz z pozytywnq opinio promotora lub promotorow w wersji papierowej 

i elektronicznej, 

6) w przypadku, gdy dorobek stanowi publikacja wieloautorska, kandydat dokonuje 

merytorycznego opisu swojego udziatu w publikacji. Weryfikacji przedtozonego dorobku 

dokonuje R a d a Dyscypliny albo komisja doktorska, bior^c pod uwag? udziat kandydata oraz 

wykonany przez niego zakres pracy. 

a) zgodnie z uchwaty 06/2022 z dnia 21.01.2022 r., rozpraw? doktorska moze stanowic: 

praca pisemna stanowi^ca spojne tematycznie opracowanie naukowe albo oryginalne 



rozwi^zanie w zakres ie zastosowania wynikow wtasnycii badan naukowych w sferze 

gospodarczej lub spotecznej albo 

b) powiqzany tematycznie zbior artykutow naukowych (opublikowanych) 

albo 

c) powi^zany tematycznie zbior sktadaj^cy s i? z artykut/ow naukowych (opublikowanych) 

i manuskryptu/ow naukowych (zaakceptowanych do publikacji lub nieopublikowanych, w 

tym: przygotowanych do wystania, wystanych do czasopisma, w trakcie procesu 

recenzyjnego). 

7) W przypadku, gdy rozpraw? doktorsk^ stanowi samodzielna i wyodr?bniona c z ? s c pracy 

zbiorowej, kandydat przedktada oswiadczenie okreslaj^ce merytoryczny opis swojego 

udziatu w publikacji oraz oswiadczenia wszystkich jej wspotautorow okreslajqce indywidualny 

merytoryczny (nie procentowy) wktad kazdego z nich w jej powstanie. Gdy praca zbiorowa 

ma wi?cej niz czterech wspotautorow, kandydat przedktada oswiadczenia co najmniej trzech 

pozostatych wspotautorow. Kandydat jest zwolnionyz obowiqzku przedtozenia oswiadczenia 

w przypadku smierci wspotautora, uznania go z a zmartego, jego trwatego uszczerbku na 

zdrowiu lub wystqpienia innych udokumentowanych i potwierdzonych przez promotora 

okolicznosci uniemozliwiaj^cych uzyskanie wymaganego oswiadczenia. 

8) Potwierdzenie wniesienia optaty z a przeprowadzenie post?powania o nadanie stopnia 

doktora. 

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach rektor moze zwolnic kandydata z obowigzku 

uiszczenia optaty w cz?sc i lub catosci lub roztozyc optat? na raty. 

IV. Powolywanie komisji doktorskiej i wyznaczanie recenzentow 

1) RD powotuje do przyj?cia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz 

przyj?cia obrony co najmniej jedenastoosobowq komisj? doktorskq, w sktad ktorej wchodzq: 

a) przewodniczqcy, 

b) cztonkowie tej R D posiadajqcy co najmniej stopieri doktora, 

c) recenzenci, 

d) promotor lub promotorzy albo promoter i promoter pomocniczy. 

2) RD powotuje trzech recenzentow sposrod pracownikow naukowych nieb?d^cych 

pracownikami podmiotu doktoryzuj^cego ani instytucji naukowej, ktorej pracownikiem jest 

Kandydat. Co najmniej jeden recenzent reprezentuje dyscypl in?, w ktorej kandydat ubiega 

s i ? o stopien doktora. 



3) Recenzentem nie moze bye osoba, w stosunl<u do ktorej zachiodzq uzasadnione w^tpliwosci 

CO do jej bezstronnosci lub kwalifikacji merytorycznycfi. 

Recenzenci przygotowuj^ recenzje w formie papierowej i elektronicznej w terminie dwocti 

miesi?cy od dnia otrzymania wniosku o jej sporz^dzenie, przy czym: 

a) recenzja musi zawierac jasno sformutowanq konkluzj? pozytywnq lub negatywn^ ze 

szczegotowym uzasadnieniem; 

b) na umotywowany wniosek recenzenta w szczegolnie uzasadnionych) przypadkach 

Przewodniczqcy komisji moze przedtuzyc termin dostarczenia recenzji o miesi^c; 

c) w uzasadnionych przypadkach Przewodnicz^cy komisji doktorskiej moze zwrocic s i? do 

recenzenta o uzupetnienie recenzji, szczegolnie gdy recenzja nie spetnia wymogow 

ustawowych lub gdy w tresci recenzji przewazaj^ uwagi negatywne, a jej konkluzja jest 

pozytywna. 

V. Obrona 

1) Do obrony rozprawy doktorskiej moze bye dopuszczona osoba, ktora uzyskata pozytywne 

recenzje od co najmniej 2 recenzentow. 

2) W przypadku uzyskania negatywnych recenzji od co najmniej 2 recenzentow R D wydaje 

postanowienie o odmowie przyjecia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do obrony. Nieprzyj^ta 

rozprawa doktorska nie moze stanowic podstawy do ubiegania s i ? o nadanie stopnia doktora w 

innych jednostkach organizacyjnych. 

3) Podmiot doktoryzujacy udostepnia w B IP na swojej stronie podmiotowej rozpraw? doktorskq 

wraz z jej st reszczeniem i recenzjami nie pozniej niz 30 dni przed wyznaczonym dniem 

publicznej obrony rozprawy doktorskiej. W postanowieniu o przyj?ciu rozprawy doktorskiej i 

dopuszczeniu do obrony wyznacza s i? termin i miejsce obrony, o czym zawiadamia s i? 

Kandydata. 

4) Obrona rozprawy doktorskiej odbywa s i? na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej. 

W posiedzeniu bior^ udziat promotor lub promotorzy oraz co najmniej dwoch recenzentow. 

Obrona moze bye przeprowadzona przy uzyciu urz^dzeh teehnieznyeh umozliwiaj^eyeh jej 

przeprowadzenie na odiegtosc z jednoezesnym bezposrednim przekazem obrazu i dzwi?ku. 

Promotor przedstawia sylwetk? kandydata do nadania stopnia. Po przedstawieniu przez 

Kandydata gtownych zatozeii i wynikow rozprawy doktorskiej, przewodnicz^ey komisji 

doktorskiej za rz^dza przedstawienie recenzji, a nast?pnie otwiera dyskusj?. Po zakoiiczeniu 

obrony rozprawy doktorskiej, na posiedzeniu niejawnym, komisja doktorska podejmuje uchwat? 

w sprawie przyj?eia obrony. Komisja doktorska moze przygotowac wniosek do RD o 



wyroznienie rozprawy dolctorskiej. Wniosek o wyroznienie moze zostac ztozony w przypadku 

zawarcia rekomendacji jej wyroznienia w recenzjacli pracy przez wszystkich recenzentow 

bior^cych udziat w post?powaniu 

W przypadku odmowy przyjecia obrony komisja doktorska przedstawia R D odpowiedniq 

uchwat? wraz z uzasadnieniem. 

VI. Nadanie stopnia 

1) RD podejmuje decyzj? administracyjn^ o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk scistych 

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne albo odmawia jego nadania w drodze decyzji 

administracyjnej. Decyzj? podpisuje przewodniczqcy R D . 

2) Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przystuguje odwotanie do R D N . 

3) RD przekazuje odwotanie Kandydata do RDN wraz ze swojq opinio i aktami sprawy w terminie 

3 miesi?cy od dnia ztozenia odwotania. 
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