REKTOR
PISMO OKÓLNE 25/2017
z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie powoływania kopromotora w przewodach doktorskich
przeprowadzanych wspólnie z zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi

I.

1. Wydziały Politechniki Wrocławskiej prowadzące studia doktoranckie, na których zespół lub
zespoły badawcze mają nawiązaną współpracę międzynarodową z zagranicznymi
jednostkami organizacyjnymi posiadającymi uprawnienia do nadawania stopnia doktora
w zakresie dyscyplin, w których na wydziałach są przeprowadzane przewody doktorskie,
w celu zwiększenia umiędzynarodowienia prowadzonych studiów doktoranckich powinny
doktorantom biorącym udział we wspólnych badaniach naukowych wszczynać wspólne
przewody doktorskie z udziałem kopromotora.
2. Zasady przeprowadzania wspólnych przewodów doktorskich zostały określone w art. 14a
i art. 20 ust. 4, ust. 4b i ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882 ze
zm.), oraz w § 1 ust. 2 pkt 3, w § 2 ust. 2 pkt 2, w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586 ze zm.).
3. Z przytoczonych przepisów wynika, że powołanie kopromotora w przewodzie doktorskim
wymaga wcześniejszego zawarcia porozumienia pomiędzy wydziałem a zagraniczną
jednostką organizacyjną. Najprostszą i zarazem bezkosztową formą takiego porozumienia jest
przyjęcie, że przewód doktorski zostanie przeprowadzony wyłącznie na podstawie podanych
w ust. 2 przepisów prawa polskiego. Zaleca się, aby w przypadku powoływania
kopromotora wydziały zawierały porozumienia w tej formie. Wzory stosownego
porozumienia przygotowane w języku polskim/angielskim stanowią załącznik do niniejszego
Pisma Okólnego, gdzie właściwe nazwy dziedzin nauki można znaleźć na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/tlumaczenia-wykazu-obszarow-wiedzy-dziedzin-nauki-i-sztukioraz-dyscyplin-naukowych-i-artystycznych/
4. W przypadku gdy osobie, której nadano stopień naukowy doktora, ma być wydany wspólny
dyplom, o którym mowa w art. 14a ust. 7 – ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, należy
uwzględnić to w treści zawieranego porozumienia.

II. Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
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