
Uchwała nr 23/2020 

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 23 września 2020 r. 

 

w sprawie powołania Stałej Komisji Senatu ds. nadania stopnia doktora w dyscyplinie 

psychologia 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz na podstawie § 21 ust. 1 pkt 9 

i § 23 ust. 2 Statutu APS, który stanowi załącznik do Uchwały Senatu APS nr 

234/2019 Senatu APS z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz w zakresie 

postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia 30 września 2019 r. na podstawie art. 179 

ust. 1-2 i ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b i ust. 6-9 w zw. z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 

lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) w zw. z art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1789) i w zw. z § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia z 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodach doktorskich w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o 

nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 poz. 261) oraz w zw. z § 121 ust. 1 pkt. 1 i § 122 

statutu APS, którego tekst stanowi załącznik do Uchwały Senatu APS nr 167/2019 Senatu 

APS z dnia 16 maja 2019 r. w zw. z art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 

ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się Stałą Komisję Senatu ds. nadania stopnia doktora w dyscyplinie psychologia, 

zwaną dalej Komisją, w następującym składzie: 

 

1. prof. dr hab. Czesław Czabała- przewodniczący 

2. dr hab. Jarosław Rola prof. APS- zastępca przewodniczącego 

3. dr hab. Paweł Bronowski prof., APS 

4. dr hab. Anna Zajenkowska prof. APS 

5. dr hab. Beata Hintze  

6. dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos prof. APS 

7. dr hab. Maryla Sawicka prof. APS 

8. dr hab. Łukasz Baka , prof. APS 

9. dr hab. Ewa Zasępa prof. APS 

 



 

§2 

 

1. W sprawach związanych z przewodami doktorskimi wszczętymi i niezakończonymi przed 

1 maja 2019 r. do zadań Stałej Komisji należy: 

1) dopuszczanie do egzaminów doktorskich; 

2) przyjmowanie zaakceptowanych przez promotorów rozpraw doktorskich i 

dopuszczanie  ch do publicznej obrony, w drodze uchwały, 

3) proponowanie recenzentów i przedstawienie Senatowi wniosków w tych 

sprawach, 

4) przeprowadzenie obron rozpraw doktorskich, w szczególności przyjęcie uchwały 

ws. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 

5) wnioskowanie do Senatu o podjęciu uchwały ws. nadania stopnia doktora 

kandydatowi, 

6) składanie sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniach Senatu, 

7) publikowanie na stronie internetowej Akademii streszczeń rozpraw doktorskich 

wraz z recenzjami, 

8) wnioskowanie o zmianę promotora do Senatu 

 

2. W pracach Komisji głosowaniu biorą udział ponadto recenzenci danej rozprawy 

doktorskiej i promotor/promotorzy osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora. 

3. Komisja pracuje nad daną rozprawą doktorską w składzie ustalonym przez 

Przewodniczącego Komisji. 

 

§3 

 

W sprawach związanych z postępowaniami o nadanie stopnia doktora wszczętymi od 1 

października 2019 r. do zadań Stałej Komisji należy: 

1) przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora; 

2) sprawdzanie pod kątem spełnienia warunków formalnych wniosku o którym 

mowa w pkt.1; 

3) rekomendowanie Senatowi składu osobowego komisji ds. postępowania o nadanie 

stopnia doktora kandydatowi do stopnia doktora, zwaną dalej Komisją; 

4) opracowywanie dokumentów końcowych, związanych z nadaniem stopnia 

naukowego doktora tj. dyplomów doktorskich oraz zawiadomień o nadaniu 

stopnia doktora; 

5) przedstawianie Senatowi wniosków Komisji w sprawie nieprzyjęcia rozprawy 

doktorskiej oraz niedopuszczenia jej do obrony wraz z uzasadnieniem; 

6) przedstawianie Senatowi wniosków Komisji w sprawie przyjęcia rozprawy 

doktorskiej; 



7) przedstawianie Senatowi wniosków Komisji w sprawie podjęcia uchwały o 

wygaśnięciu ważności wniosku wszczęcia postępowania o nadanie stopnia 

doktora; 

8) składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach Senatu. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

 


