
Uchwała  
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 33/WAT/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Senatu w sprawie uchwalenia  
„Regulaminu Szkoły Doktorskiej 

 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” 

Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), w związku
z § 21 ust. 1 pkt 20 i § 99 ust. 6 Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Senatu WAT nr 16/WAT/2019
z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im.
Jarosława Dąbrowskiego (t.j. Obwieszczenie Rektora WAT nr 1/WAT/2021 z dnia
21 października 2021 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego” stanowiącym załącznik do uchwały Senatu WAT nr 21/WAT/2021 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w  § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Promotorem może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy
doktora habilitowanego, zatrudniona w Akademii, która posiada znaczące
osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.”

2) w  § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora.”;

3) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Doktorant, w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia pierwszego
semestru kształcenia, składa w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej wniosek do właściwej
rady dyscypliny o wyznaczenie promotora lub promotorów.”

4) w § 24 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Promotor może wystąpić w dowolnym czasie do rady dyscypliny z wnioskiem o:
1) wyznaczenie albo odwołanie drugiego lub kolejnego promotora, w tym osoby, o
której mowa w § 23 ust. 3”;
2) wyznaczenie lub odwołanie promotora pomocniczego
3) odwołanie z funkcji promotora.”;

5) w § 24, ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Rada dyscypliny rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 8, 9, 10, 14, 15 i 16
w terminie 45 dni od daty wpłynięcia wniosku. Rada dyscypliny podejmuje uchwałę
w głosowaniu tajnym.”;



6) w § 24 po ust. 14 dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu:
„15. Dyrektor może wystąpić w dowolnym czasie do rady dyscypliny
z wnioskiem o zmianę  promotora lub promotora pomocniczego.
16. W uzasadnionych przypadkach promotor pomocniczy może wystąpić
z wnioskiem do rady dyscypliny o odwołanie z funkcji promotora pomocniczego.”

7) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:
„§ 24a 

1. Doktorant, z zastrzeżeniem ust. 2, może wystąpić z wnioskiem do dyrektora o
zmianę dyscypliny naukowej, w której realizuje kształcenie. Wzór wniosku określa
dyrektor.
2. Doktorant nie może złożyć wniosku, o którym mowa w ust. 1, w okresie od
początku semestru IV do oceny śródokresowej.
3. Dyrektor po ocenie formalnej wniosku doktoranta, niezwłocznie występuje o opinię
do rad dyscyplin, których wniosek dotyczy.
4. W przypadku uzyskania:

1) pozytywnych opinii, o których mowa w ust. 3, dyrektor kieruje wniosek
doktoranta o wyznaczenie promotora albo promotorów do przewodniczącego rady
dyscypliny, zgodnego z wnioskiem doktoranta;
2) jednej opinii negatywnej dyrektor wydaje decyzje o odmowie zmiany dyscypliny
naukowej przez doktoranta.

5. Rada dyscypliny wyznacza promotora lub promotorów w terminie 45 dni od daty
wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. Wyznaczenie promotora stanowi
podstawę do uchylenia dotychczasowej uchwały o wyznaczeniu promotora przez
radę dyscypliny, której dotyczy zmiana.”

8) w § 28 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Komisja na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 3, ustala wynik oceny
i przygotowuje pisemne uzasadnienie oceny śródokresowej dla każdego doktoranta
w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia oceny i przekazuje do dyrektora.”

9) w § 31 ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem;
10) w § 31 ust. 1 po pkt 6  dodaje się pkt 7- 9 w brzmieniu:

„7) oczekiwania na opublikowanie złożonej publikacji, w przypadku przygotowywania
rozprawy doktorskiej w formie publikacji;
8) zmiany promotora wynikającej z przyczyn losowych dokonanej w ostatnim roku
kształcenia;
9) opóźnienia w realizacji indywidualnego planu badawczego spowodowane
uzasadnionymi czynnikami losowymi.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 
1 października 2022 r. 

Przewodniczący Senatu 

(-) płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 



Uchwała  
Rady Doktorantów 

Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 9/SD/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Senatu WAT w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. 

Jarosława Dąbrowskiego” 

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Samorządu Doktorantów WAT 

stanowiącego załącznik do uchwały Rady Doktorantów WAT nr 18/SD/2019 z dnia 

18 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Doktorantów 

WAT uchwala się, co następuje: 

§ 1

Uzgadnia się „Regulamin Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. 

Jarosława Dąbrowskiego” określony w projekcie uchwały Senatu WAT 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Przewodniczący  
Samorządu Doktorantów WAT 

mgr Łukasz KOMINEK 


