
 
Załącznik do uchwały nr 49 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 16.12.2020 r. 

 

 
....................................................…….                                                                                           ………………………….. 
            (imię i nazwisko kandydata)                                                                                                                             (miejscowość, data)  

 
 

…........................................................    
            (adres do korespondencji)  

 

 

..........................................................    
             (nr telefonu i adres e-mail)                                                  

               Przewodniczący  

    Rady naukowej dyscypliny ……………………………….. 
 

Wniosek o wyznaczenie promotora / promotorów / promotora i promotora pomocniczego 
Zwracam się z wnioskiem o wyznaczenie promotora / promotorów / promotora i promotora pomocniczego rozprawy 

doktorskiej (temat) ………………………………………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

w dziedzinie …………………………………………………. i dyscyplinie ……………………………………………………  

Rozprawa doktorska przygotowywana będzie w trybie: kształcenia w szkole doktorskiej/eksternistycznym/studiów 

doktoranckich (niepotrzebne skreślić) 

Na promotora/promotorów proponuję, następujące osoby:  

1) stopień / tytuł       Imię i nazwisko                                              – do pełnienia funkcji promotora,  

2) stopień/tytuł         Imię i nazwisko                                            – do pełnienia funkcji promotora,  

3) stopień/tytuł         Imię i nazwisko                             – do pełnienia funkcji promotora pomocniczego.  

  

 Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji promotora / promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie 

stopnia doktora   
 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………  

                                                                                   (pełny podpis / podpisy)  

                                                                                                                                            ...........................................................  

                                                                                                                                                                (podpis kandydata)  

 

Wypełnia osoba przyjmująca wniosek: data złożenia wniosku ………………………………… 

Uwagi:  ....................................................................................................... ...................................................................................  

  

 ............................................................................................................................. ........................................................................ 

  

                                                                                                                                           

…………………………………………………………………                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                    (podpis osoby przyjmującej wniosek) 

 
Załączniki:  

1) koncepcja rozprawy doktorskiej obejmująca temat rozprawy i uzasadnienie jego wyboru, główne założenia badawcze, cel rozprawy, 

przewidywane metody badawcze i przewidywany termin złożenia rozprawy;  
2) dorobek naukowy kandydata na promotora, w przypadku kandydata niezatrudnionego w Politechnice Opolskiej; 

3) oświadczenie kandydata na promotora o spełnianiu wymagań do pełnienia funkcji promotora;  

4) pisemne zgody osób na promotora lub promotora pomocniczego;  
5) inne załączniki 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
…………………………………………………..                                                                    .............................................................                                                                            
       (imię i nazwisko kandydata na promotora)                                                                                                     (miejscowość, data)  

 

 

…......................................................................    
(jednostka zatrudniająca kandydata na promotora)  

  

  

                                                                           Rada naukowa dyscypliny  

 
     ………………………………………………………………………..                 

     
 

 

Oświadczenie  

kandydata na promotora 

 
 Oświadczam, że spełniam wymogi do pełnienia funkcji promotora określone w art. 190 ust. 4 lub 5 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w szczególności w okresie 

ostatnich 5 lat: 

1) nie byłem promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego 

wyniku oceny śródokresowej; 

2) nie sprawowałem 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 w/w ustawy.  

 Oświadczam nadto, że nie zostałem ukarany karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania 

zadań promotora, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy / byłem ukarany karą dyscyplinarną 

pozbawienia prawa do wykonywania zadań promotora, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, ale 

okres jej trwania zakończył się z dniem (data zakończenia kary).  
 

 

                                                                                                                                                  

………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                   podpis kandydata na promotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


