
 

Uchwała nr 48 /2019/2020 

Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 29 września 2020 r. 

 

W sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie prowadzenia postępowania w sprawie 

nadania stopnia naukowego doktora Akademii Ignatianum w Krakowie. 

 

Działając na podstawie art. 192 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), w zw. z § 5 umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół 

wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół katolicki, w tym uniwersytetów, 

odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu 

uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe stanowiącej 

załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. 

o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. Nr 63, 

poz. 727), Senat Akademii Ignatianum w Krakowie uchwala, co następuje:  
 

§1 

Do Regulaminu prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  

w Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą nr 34/2019/2020 Senatu AIK  

z dnia 26 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

a) W §16 dołożono nowy punkt w brzmieniu: 

punkt 4. Rada może przeprowadzać posiedzenia oraz stosowne głosowania poza 

siedzibą podmiotu doktoryzującego z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę jej przebiegu z uwzględnieniem zasad ustalonych w ust. 1-3. 

b) W §24 ust. 5 wykreślono punkt 6) w brzmieniu: 

punkt 6) Pisemną informację Kierownika Studiów III stopnia o odbytym 

przesłuchaniu publicznym dotyczącym tematu planowanej rozprawy doktorskiej 

i spełnieniu wymagań do wszczęcia postępowania. 

c) W §24 ust. 5 punkt 7) Pismo Komisji opiniującej wniosek o przystąpienie do 

procedury w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora lub jego zamknięcie  

w sprawie odbytego przesłuchania publicznego dotyczącego tematu planowanej 

rozprawy doktorskiej. 

zmieniono na punkt 6) w brzmieniu: 

punkt 6). Pismo Komisji opiniującej wniosek o przystąpienie do procedury w sprawie 

postępowania o nadanie stopnia doktora w sprawie odbytego przesłuchania (które 

może mieć charakter publiczny) dotyczącego tematu planowanej rozprawy doktorskiej 

i spełnienia przez doktoranta wymagań do wszczęcia postępowania. 

 

§2 

Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu prowadzenia postępowania w sprawie nadania 

stopnia naukowego doktora w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

Z up. Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie 

 

 

dr hab. Artur Wołek, prof. AIK 

Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Otoczeniem 

 

Załącznik 

- tekst jednolity Regulaminu prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora w Akademii Ignatianum w Krakowie 

 

Kraków, dnia 29 września 2020 r.  


