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Zał. nr 13 do Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia 

doktora w Politechnice Częstochowskiej 

Wzór Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej  

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora  

 

 

 

…………………..…………………     ……………..…………….. 

Pieczęć jednostki organizacyjnej      (miejsce i data) 

       

 ………………………………………. 

.……………………………………… 

       (imię, nazwisko i adres kandydata) 

 

Uchwała nr ………... /……………. 

Rady Dyscypliny Naukowej ……………………………………… 

 (nazwa dyscypliny) 

w składzie: …………………………………………………………… 

Wydziału ……………………………. Politechniki Częstochowskiej 

z dnia ……………………… 

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora w dziedzinie ………………………………. 

w dyscyplinie ………………………………… Panu/Pani* …………………………………. 

§ 1 

Rada Dyscypliny Naukowej ………………………… w składzie:  

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

działając na podstawie art. 178 ust. 1 pkt 1 i 178 ust. 2 oraz art. art. 186 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 

z późn. zm.), w nawiązaniu do § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Politechniki Częstochowskiej 

wprowadzonego Uchwałą nr 345/2018/2019 Senatu PCz z dnia 4.09.2019 r.,  

w związku z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256), po zapoznaniu się z uchwałą komisji 
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doktorskiej nr …………. z dnia ………, zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania 

stopnia doktora wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją sprawy, w tym  

z recenzjami osiągnięć naukowych, odmawia nadania Panu/Pani 

…………………………………………………………. stopnia doktora w dziedzinie nauk 

……………………………. w dyscyplinie ……………………...…………………………… 

Uzasadnienie 

Rada Dyscypliny Naukowej …………………………………………, po przeanalizowaniu 

materiału dowodowego i zapoznaniu się z uchwałą komisji doktorskiej, stwierdza, że 

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

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

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

(W uzasadnieniu należy wskazać szczegółowe przesłanki do odmowy nadania stopni 

doktora, w tym należy uzasadnić pod kątem faktycznym oraz prawnym). 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej 

       

 .........…..……………………………………... 

 (podpis lub podpis i pieczęć) 

 

Pouczenie 

Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do Rady 

Doskonałości Naukowej za pośrednictwem właściwej rady dyscypliny, która wydała tę 

decyzję. Termin wniesienia odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia niniejszej 

decyzji. 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić. 


