Zarządzenie nr 48
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad postępowania w przewodach doktorskich wszczętych przed dniem
30 kwietnia 2019 r., w których stopień naukowy nadaje Senat Uniwersytetu w Białymstoku
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam następujące zasady postępowania w przewodach doktorskich wszczętych przed dniem
30 kwietnia 2019 r., w których stopień naukowy doktora nadaje Senat Uniwersytetu
w Białymstoku:
1) dziekan wydziału i dyrektor instytutu, prowadzącego działalność naukową w danej
dyscyplinie naukowej, w której wszczęty został przewód doktorski odpowiada za:
a) prowadzenie dokumentacji przewodu doktorskiego,
b) przedstawianie Senatowi Uniwersytetu w Białymstoku wniosków w sprawie
podjęcia uchwał zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych,
c) wykonanie czynności, przewidzianych przepisami prawa powszechnie
obowiązującego i przepisami wewnętrznymi, związanych z przewodem
doktorskim, w szczególności:
 sporządzanie i podpisywanie umów z recenzentami i promotorami niebędącymi
pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku,
 występowanie z wnioskiem do rektora o wypłatę wynagrodzenia za pełnienie
funkcji promotora,
 wprowadzenie danych do systemu POL-on,
 zamieszczenie na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku
streszczenia i recenzji rozprawy doktorskiej oraz ich przekazywanie do
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w celu ich opublikowania
w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) promotor rozprawy doktorskiej przekazuje właściwemu dziekanowi lub dyrektorowi
instytutu rozprawę doktorską zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz wydanych
na jej podstawie przepisów wykonawczych.
§2
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich na wydziałach
istniejących do dnia 30 września 2019 r. przekazują, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie
niniejszego Zarządzenia, dokumentację wszczętych i niezakończonych przewodów
doktorskich dziekanom wydziałów i instytutów prowadzących działalność naukową w
dyscyplinie, w której został wszczęty przewód doktorski.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

