
ZARZĄDZENIE nr 7/2019/2020 

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie kryteriów uruchamiania procedowania w trybie zdalnym w postępowaniach o 
nadanie stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki 

prawne na Wydziale Prawa i Administracji UKSW 

 

Na podstawie § 42 ust. 2 pkt 1 lit. c, lit. e oraz lit. h w związku z § 42 ust. 2 pkt 2 Statutu 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stanowiącego załącznik do 
Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z 
dnia 27 czerwca 2019 r. ze zmianami, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zarządzenie określa zasady uruchomienia procedowania w trybie zdalnym w postępowaniach 
o nadanie stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne 
na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. 

2. Warunki zdalnego procedowania organów kolegialnych i komisji powołanych w 
postępowaniach o nadanie stopni, o których mowa w ust. 1 określa zarządzenie nr 34/2020 
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. 
w sprawie określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i komisji 
powołanych w postępowaniach o nadanie stopni naukowych oraz tytułu naukowego w 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

3. Czynności w postępowaniach o nadanie stopni naukowych prowadzi się na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązujących oraz szczegółowych regulacji zawartych w aktach 
wewnętrznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

§ 2. 

1. W przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora, przewodniczący komisji doktorskiej 
zwraca się do Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UKSW, 
zwanego dalej „Dyrektorem Instytutu”, o wyrażenie zgody na zdalne procedowanie w sprawie 
awansu naukowego. Do wniosku dołącza zgodę na taki tryb wszystkich członków komisji oraz 
doktoranta.  

2. Członkowie komisji oraz doktorant wyrażający zgodę na zdalne procedowanie muszą nadto 
oświadczyć, że dysponują sprzętem zapewniającym nieprzerwaną i niezakłóconą transmisję 
danych podczas komisji oraz komunikację wzajemną w czasie rzeczywistym z potwierdzeniem 
co do tożsamości osób korzystających z tego sprzętu jako osób uczestniczących w posiedzeniu 
komisji. W oświadczeniu tym potwierdzają, że sprzęt jakim dysponują spełnia wymogi 
określone w Zarządzeniu rektora, o którym mowa w § 1 ust. 2. 



3. Decyzję w sprawie zdalnego procedowania podejmuje Dyrektor Instytutu. Odmowa zgody 
na procedowanie zdalne wymaga uzasadnienia. 

4. Postępowanie o nadanie stopnia doktora przebiega zgodnie z przepisami, o których mowa w 
§ 1 ust. 3, z tym, że odnośnie do technicznych warunków zdalnego sposobu podejmowania 
rozstrzygnięć i głosowań, a także transmisji online stosuje się zarządzenie Rektora, o którym 
mowa § 1 ust. 2. 

 

§ 3. 

1. W przypadku postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, przewodniczący 
komisji habilitacyjnej poprzez sekretarza komisji habilitacyjnej zwraca się do Dyrektora 
Instytutu o wyrażenie zgody na zdalne procedowanie w sprawie awansu naukowego. Do 
wniosku dołącza zgodę na taki tryb wszystkich członków komisji. 

2. Członkowie komisji wyrażający zgodę na zdalne procedowanie muszą nadto oświadczyć, że 
dysponują sprzętem zapewniającym nieprzerwaną i niezakłóconą transmisję danych podczas 
komisji oraz komunikację wzajemną w czasie rzeczywistym z potwierdzeniem co do 
tożsamości osób korzystających z tego sprzętu jako osób uczestniczących w posiedzeniu 
komisji. W oświadczeniu tym potwierdzają, że sprzęt jakim dysponują spełnia wymogi 
określone w Zarządzeniu rektora, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

3. Decyzję w sprawie zdalnego procedowania podejmuje Dyrektor Instytutu. Odmowa zgody 
na procedowanie zdalne wymaga uzasadnienia. 

4. Postępowanie o nadanie stopnia doktora przebiega zgodnie z przepisami, o których mowa w 
§ 1 ust. 3, z tym, że odnośnie do technicznych warunków zdalnego sposobu podejmowania 
rozstrzygnięć i głosowań, a także transmisji online stosuje się zarządzenie Rektora, o którym 
mowa § 1 ust. 2. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


