
 

UCHWAŁA NR 36 

Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych 

z dnia 9 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad powoływania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 7 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. /Dz.U Nr 65, poz. 595 z późn. 
zm.) 
 

Rada Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych  

w p r o w a d z a   

zasady powoływania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim,  
które stanowią załącznik do uchwały. 

 
 

Wynik głosowania: uprawnionych: 25 ; obecnych 20 ; głosów na tak: 20; głosów na nie: 0; 
wstrzymujących się: 0. 

 
      

     Przewodniczący 
Rady Wydziału Politologii  

i Studiów Międzynarodowych: 
 
 

Prof. dr hab. Roman Bäcker 
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Podstawy prawne i zasady powoływania oraz zakres obowiązków  

promotora pomocniczego * 

na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK 

 

1. Podstawy prawne 

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym:  

Art. 20. punkt 7: „Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną 

funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowa-

nia badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w 

zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadająca upraw-

nień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim”. 

Art. 14. 2. „Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami rady jednostki organiza-

cyjnej w przedmiocie: 1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a 

także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie; 2) wyznaczenia 

recenzentów”. 

Art. 30: „Przyjęcie funkcji  promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzami-

nacyjnej w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu 

habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także sporządzenie opinii na 

wniosek Centralnej Komisji jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika 

naukowego”.  

                                      Zasady obowiązujące na WPiSM 

1. Po otwarciu przewodu doktorskiego i powołaniu promotora rozprawy doktorskiej  

promotora pomocniczego powołuje Rada Wydziału na wniosek promotora złożony do 

Dziekana. Decyzja o powołaniu promotora pomocniczego następuje w czasie tego 

samego posiedzenia Rady Wydziału, w trakcie którego jest zatwierdzany temat pracy 

doktorskiej i powoływany promotor (jako punkt następny po powołaniu promotora). 

2. Promotorem pomocniczym może być tylko doktor zatrudniony na Wydziale 

Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, którego kwalifikacje i 

zainteresowania naukowo-badawcze są zgodne z art. 20.7. Ustawy o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz są zgodne z tematem przewodu doktorskiego. 
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3. Promotor pomocniczy może sprawować opiekę tylko nad jednym doktorantem.  

4. Rada Wydziału, na wniosek promotora, może odwołać promotora pomocniczego na 

dowolnym etapie przewodu doktorskiego. 

5. Do obowiązków promotora pomocniczego należy w szczególności: 

a) udział w seminariach doktoranckich, 

b) troska o dobór źródeł, 

c) weryfikacja poprawności narzędzi badawczych, 

d) analiza poprawności cząstkowych rezultatów badawczych. 

6. Po uzyskaniu opinii u promotora kierującego rozprawą o wykonanych pracach przez 

promotora pomocniczego Dziekan w stosownym zaświadczeniu potwierdza 

zrealizowanie zadań przez promotora pomocniczego. Zaświadczenie wydaje się po 

obronie pracy doktorskiej. 

 

 
 
* zasady dotyczą tzw. „nowej procedury” obowiązującej na podstawie znowelizowanej 
ustawy szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 r. 


