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Uchwała nr 19
Senatu Politechniki 0polskiej
z dnia 30 września 2020 r'

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu w sprawie nadawania stopnia doktora w Politechnice
Opotskiejw Opolu
Na podstawie ar1..192 ust,2 ustawy zdnia20lipca 2018 r, * Prawo o szkolnictwie wyzszym inauce (Dz.
U.
2020 r ' poz. 85, z pÓŻn' zm') oraz $ 22 ust.1 pkt' 8 statutu Politechniki Opolskiej;

$ 1,W Regulaminie w sprawie nadawania stopnia doktora w Politechnice Opolskiej w opolu stanowiącym
załącznik do uchwały nr413 Senatu Politechniki Opolskiej zdnia1kwietnia 2O2O r'wprowadza się następujące

zmiany:

1)

$ 11 ust, 2otzymuje bzmienie:
,,2. Komisja awansu wydaje postanowienia w formie uchwały, podejmowanej w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większoŚcią głosow, w obeenoŚci co najmniej połowy członkow komiśJiz zastzeŻeniem
ust. 4 załącznika nr 10 do Regulaminu.'';

2) w$24:

a)

w ust. 1 w pkt2 kropkęzastępuje się Średnikiem i dodajesię pkt3w bzmieniu:

',3)

podejmuje decyzję

b)

ust

w sprawie ewentualnej rekomendacji dla Senatu do wyroznienia

doktorskiej zgodnie z warunkami określonymiw załączniku nr 10.'',

r0zprawy

3 otzymuje w bzmienre:

,,3 Senat wyroznia pracę doktorską na podstawie rekomendacji Komisji awansu. Autor wyroznionej
pracy otrzymuje list gratulacyjny od Rektora. Zasady postępowania pzy wyrÓŻnianiu rozprawy

doktorskiej stanowiązałącznik nr'1 0 do Regulaminu'';

3)

po załączniku nr 9 dodaje się załącznik nr 10 w brzmieniu:
,,Załącznik nr 10 do Regulaminu

Zasady postępowania przy wyróżn ian iu rozprawy doktorskiej
1. Wniosek

o wyroznienie rozprawy doktorskiej moze zgłosic recenzent rozprawy doktorskiej

poparciu pozostałych recenzentow'

2. Wniosek, o ktorym mowa
obrony

W

ust

1, moze zostac zgłoszony

pzy jednoczesnym

wrazz recenzjąlub po zakończeniu częścijawnej
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Warunkiem Wyroznienia rozprawy doktorskiej są:
1) pozytywne recenzje rozprawy;

2) autorstwo lub wspołautorstwo artykułu naukowego w dyscyplinie, w ktoĘ doktorant ubiega się
o nadanie stopnia i ktory w ewaluacji jakoŚci działalnościnaukowej otzymuje punktację nie nizszą niz
100 punktow, ustaloną na podstawie wykazu czasopism naukowych irecenzowanych materiałow
z międzynarodowych konferencji naukowych oraz wykazu Wydawnictw, o ktorych mowa W $ s pkt 1
oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyzszego zdnia22lutego 2019 r. w sprawie
ewaluacjijakoŚci działalnoŚci naukowej (Dz, U. z2019 r. poz' 392).

4.

Komisja awansu rekomenduje wyroznienie rozprawy doktorskiej na posiedzeniu niejawnym w tajnym

głosowaniu, większoŚcią 70% głosow ,,za" i przy braku głosow ,,przeciW'.

5. W pzypadku pozytywnego wyniku głosowania Komisja awansu pzygotowuje

w sprawie wyroznienia rozprawy doktorskiej.'

pro1ekt uchwały Senatu

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dnlem podjęcia'

Przewod
Senatu

iOpolskiej

