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WSKAZANIA DOTYCZĄCE  

WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA  

W DYSCYPLINIE NAUKI TEOLOGICZNE  

W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM 

Wskazania opracowano zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 t.j. ze zm.); Statutem Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu § 2 ust. 4; Uchwałą nr 133/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2021 r. dotyczącą określenia sposobu 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora; Uchwałą nr 54/2020/2021 Senatu 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 

dodatkowych wymagań uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki teologiczne oraz 

Konstytucją apostolską Sapientia christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 §2 i Konstytucją 

apostolską Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2018 r. 

1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym 

przed wszczęciem postępowania składa do Rady naukowej dyscypliny nauki 

teologiczne wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów. 

 

Wniosek zawiera: 

- propozycję osoby promotora wraz z uzasadnieniem 

- zgodę osoby wskazanej na objęcie funkcji promotora (Uchwała nr 

133/2020/2021 Senatu UAM § 6). 

 

2. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby 

spełniającej wymagania określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 t.j. ze zm.).   

 

Wniosek kierowany jest do przewodniczącego Rady naukowej dyscypliny nauki 

teologiczne za pośrednictwem prorektora.  

 

Do wniosku dołącza się załączniki określone w Uchwale nr 133/2020/2021 Senatu 

UAM § 8 i § 9), czyli: 

 dane dotyczące kandydata: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz 

adres do korespondencji, data i miejsce urodzenia oraz numer pesel; 

 oświadczenie o dyscyplinie, w której ma być nadany stopień doktora; 

 życiorys; 

 pozytywną opinię promotora, a jeśli wyznaczono większą liczbę 

promotorów, wszystkich promotorów; 

 informację o dorobku publikacyjnym przedstawianym w postępowaniu; 

 odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra 

teologii; 
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 Dodatkowym i koniecznym wymogiem do uzyskania stopnia naukowego 

doktora w dyscyplinie nauki teologiczne jest 

 złożenie zaświadczenia o uzyskaniu licencjatu kanonicznego (licentia 

in sacra theologia), stanowiącego – zgodnie z Uchwałą nr 

54/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dodatkowych 

wymagań uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki teologiczne 

i Konstytucją apostolską Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2018 roku 

(oraz Sapientia christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 §2) –. 

 

3. Wraz z wnioskiem o wszczęcie postepowania należy również złożyć: 

 

 cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej w formie pisemnej oraz na 

elektronicznym nośniku danych w formacie pdf – jeżeli rozprawa 

doktorska jest pracą pisemną; 

 zaakceptowany przez promotora raport potwierdzający sprawdzenie 

rozprawy doktorskiej określonej w pkt 1 z wykorzystaniem Jednolitego 

Systemu Antyplagiatowego określonego w art. 351 ust. 1 ustawy; 

 streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, a w przypadku 

rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również 

streszczenie w języku polskim; jeżeli rozprawa doktorska nie jest pracą 

pisemną dołącza się opis w językach polskim i angielskim (Uchwała nr 

133/2020/2021 Senatu UAM § 11). 

 

4. Weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dokonuje 

komisja powołana przez prorektora w porozumieniu z przewodniczącym Rady 

naukowej dyscypliny nauki teologiczne spośród specjalistów w zakresie 

zagadnień, których dotyczyć ma postępowanie o nadanie stopnia doktora w 

trybie eksternistycznym. 

  

5. Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są 

potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów 

poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co 

najmniej B2. (Uchwała nr 133/2020/2021 Senatu UAM § 20). 

 

6. Po otrzymaniu od Prorektora wniosku kandydata do stopnia, Rada naukowa 

dyscypliny nauki teologiczne wyznacza recenzentów pracy doktorskiej zgodnie 

z zasadami określonymi w Uchwale nr 133/2020/2021 Senatu UAM § 13.  

 

7. Rada naukowa dyscypliny nauki teologiczne, na wniosek przewodniczącego 

rady, powołuje komisję przeprowadzająca czynności w postępowaniu o nadanie 

stopnia doktora w składzie: przewodniczący, promotor/promotorzy, recenzenci, 

co najmniej trzech członków. Przewodniczący Rady naukowej powołuje 



3 
 

sekretarza, który protokołuje posiedzenia komisji doktorskiej (Uchwała nr 

133/2020/2021 Senatu UAM §14). 

 

8. Komisja podejmuje czynności określone w Uchwale 133/2020/2021 Senatu UAM 

§ 15. 

 

9. Za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora pobiera się opłatę 

w wysokości określonej w odpowiednim zarządzeniu Rektora UAM (Uchwała nr 

133/2020/2021 Senatu UAM § 21). 


