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Procedura nadawania stopnia doktora w trybie eksternistycznym 
w Instytucie Psychologii KUL 

zatwierdzona uchwałą Rady Instytutu Psychologii KUL z dnia 27 maja 2021 r. 

 

Niniejsza procedura jest uszczegółowieniem Zasad nadawania stopni naukowych na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II1, w zakresie trybu eksternistycznego nadawania stopnia doktora 
w Instytucie Psychologii KUL. Uszczegółowienie to dotyczy wniosku o wyznaczenie promotora, oceny 
tego wniosku oraz weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy 
Kwalifikacji (8 PRK). W pozostałych aspektach procedury nadawania stopnia doktora w trybie 
eksternistycznym stosuje się regulacje określone w Zasadach nadawania stopni naukowych na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

§ 1. Wniosek o wyznaczenie promotora 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym przed 
wszczęciem postępowania składa wniosek do Dyrektora Instytutu o wyznaczenie promotora lub 
promotorów. Wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów i promotora pomocniczego musi 
zawierać uzasadnienie. Do wniosku załącza się:  

a. Zgodę osób proponowanych do pełnienia funkcji promotora/promotorów i promotora 
pomocniczego, a w przypadku kandydatów na promotora lub promotora pomocniczego 
niebędących pracownikami KUL również wykaz dorobku naukowego kandydata na promotora 
lub promotora pomocniczego, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji, które potwierdzają 
kompetencje w zakresie problematyki doktoratu; 

b. Opis projektu doktorskiego (max 10 stron) zawierający: tytuł rozprawy, określenie celu 
naukowego i znaczenia projektu naukowego (uzasadnienie wyboru tematu), główne założenia 
badawcze, opis wkładu, jaki wniesie rozwiązanie postawionego problemu do danej dyscypliny 
naukowej, określenie metodyki badań, spis literatury; 

c. Harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej wraz z przewidywanym terminem jej 
złożenia. 

d. Opinię osób proponowanych do pełnienia funkcji promotora lub promotora pomocniczego co 
do projektu doktorskiego, o którym mowa w ust. 1. b. oraz harmonogramu, o którym mowa 
w ust 1. c.; 

e. Informację o przebiegu wcześniejszego przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora, w 
tym tytuł rozprawy doktorskiej będącej podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 
oraz informacje o promotorze oraz podmiocie doktoryzującym albo informację o przebiegu 
kształcenia w szkole doktorskiej; 

f. Dokumenty poświadczające spełnienie wymogów z art. 186, ust. 1, pkt. 1–3 Ustawy, w tym: 
(a) dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra psychologii; (b) certyfikat 
lub dyplom ukończenia studiów, poświadczające znajomość języka obcego nowożytnego na 
poziomie biegłości językowej co najmniej B2; (c) dokumenty odnoszące się do uzyskania 
pozostałych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, o ile kandydat posiada 
takie dokumenty. 

2. Dla celów oceny wniosku określonego w ust. 1 Rada Instytutu powołuje komisję ds. oceny wniosku. 

                                                           
1 Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: 1. uchwałą Senatu KUL z dnia 27 lutego 2020 r. (Monitor 
KUL, poz. 160/2020); 2. uchwałą Senatu KUL z dnia 29 października 2020 r. (Monitor KUL, poz. 554/2020). 
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3. W skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą: 

a. jako przewodniczący komisji Dyrektor Instytutu lub wskazany przez niego pracownik Instytutu 
ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego oraz 

b. od dwóch do czterech pracowników Instytutu posiadających co najmniej stopień naukowy 
doktora habilitowanego, wybranych przez Radę Instytutu.  

4. W obradach komisji ds. oceny wniosku może uczestniczyć kandydat na promotora lub promotora 
pomocniczego, jednak bez prawa głosu w formalnych głosowaniach komisji. Jeżeli Dyrektor 
Instytutu jest kandydatem na promotora lub promotora pomocniczego, w jego miejsce w skład 
komisji wchodzi Zastępca Dyrektora Instytutu, który pełni wówczas funkcję przewodniczącego 
komisji. 

5. Przewodniczący komisji wyznacza spośród członków komisji sekretarza. Komisja sporządza 
pisemną opinię dotyczącą złożonego wniosku po zapoznaniu się z opisem projektu doktorskiego i 
po wysłuchaniu kandydata. 

6. Wysłuchanie kandydata, o którym mowa w ust. 5 może mieć formę otwartego spotkania 
naukowego pracowników Instytutu, na które składa się: (a) prezentacja sylwetki kandydata przez 
proponowanego promotora, (b) autoreferat kandydata dotyczący projektu rozprawy doktorskiej, 
(c) dyskusja z możliwością zadawania pytań do kandydata. 

7. Przedmiotem opinii, o której mowa w ust. 5, jest: 

a. Ogólna merytoryczna ocena projektu, z uwzględnieniem w szczególności jego potencjału 
naukowego w kontekście ubiegania się o nadanie stopnia doktora. 

b. Rekomendacja dla Rady Instytutu w kwestii proponowanego promotora lub promotorów i 
promotora pomocniczego. 

c. W przypadku pozytywnej rekomendacji, o której mowa w ust. 7. b., ocena stopnia, w jakim 
uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. PRK wynika z przedłożonych 
dokumentów oraz rekomendacja dla Dyrektora Instytutu co do składu komisji 
egzaminacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 3. 

§ 2. Wyznaczenie promotora lub promotorów 

1. Rada Instytutu w drodze uchwały, po zapoznaniu się z opinią komisji, o której mowa w § 1 ust. 2: 

a. Przyjmuje wniosek, o którym mowa w § 1 i wyznacza: (a) promotora albo (b) promotorów 
albo (c) promotora i promotora pomocniczego; 

b. Odrzuca wniosek i odmawia wyznaczenia osób, o których mowa w ust. 1. a. 

2. Wyznaczenie więcej niż jednego promotora jest dopuszczalne w przypadku przygotowywania 
rozprawy doktorskiej o charakterze interdyscyplinarnym lub we współpracy z inną instytucją 
naukową. 

§ 3. Zmiana promotora lub promotora pomocniczego 

1. Rada Instytutu na pisemny wniosek kandydata może zmienić powołanego: (a) promotora albo (b) 
promotorów albo (c) promotora i promotora pomocniczego. 

2. W przypadku: 

a. rezygnacji promotora/promotora pomocniczego; 

b. śmierci promotora/promotora pomocniczego lub uznania go za zmarłego; 

c. zaistnienia okoliczności długotrwale uniemożliwiających lub poważnie utrudniających 
pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego; 
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d. utraty przez promotora/promotora pomocniczego prawa do pełnienia tej funkcji 

Dyrektor Instytutu wzywa kandydata do złożenia wniosku o zmianę odpowiednio 
promotora/promotora pomocniczego w terminie 14 dni od doręczenia tego wezwania. 

3. W przypadku niezłożenia wniosku o wyznaczenie nowego promotora w terminie wskazanym w ust. 
2, Rada Instytutu z urzędu wyznacza nowego promotora. 

4. W przypadku niezłożenia wniosku o wyznaczenie nowego promotora pomocniczego w terminie 
wskazanym w ust. 2, dalsze postępowanie prowadzi się bez udziału promotora pomocniczego. 

§ 4. Przeprowadzenie weryfikacji 

1. Wobec kandydata, który przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i ma 
wyznaczonego promotora, przeprowadza się weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji (8 PRK). 

2. Weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. PRK przeprowadza komisja 
egzaminacyjna. 

3. Rada Instytutu na wniosek Dyrektora Instytutu określa liczbę członków komisji egzaminacyjnej oraz 
określa jej skład, przy czym komisja powinna liczyć nie mniej niż trzech członków. 

4. Członkami komisji egzaminacyjnej mogą być nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach, w 
szczególności w przypadku zbieżności prowadzonych badań naukowych z tematem rozprawy 
doktorskiej, członkiem komisji egzaminacyjnej może być nauczyciel akademicki posiadający 
stopień doktora. 

5. Kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej zgłasza Dyrektor Instytutu lub co najmniej trzech 
członków Rady Instytutu. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Dyrektor Instytutu. 

6. Członkiem komisji egzaminacyjnej nie może być osoba, co do której bezstronności istnieją 
uzasadnione wątpliwości. Postanowienie §7 ust. 7 zasad nadawania stopni naukowych na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II stosuje się odpowiednio. 

7. Członkowie komisji egzaminacyjnej ze swojego grona wybierają przewodniczącego oraz sekretarza 
komisji. 

8. Komisja egzaminacyjna podejmuje czynności w obecności co najmniej połowy członków komisji, a 
do podjęcia decyzji wymagana jest bezwzględna większość głosów. 

9. Rada Instytutu formułuje wytyczne w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów i/lub zaliczeń 
weryfikujących uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK. 

10. Weryfikacja, o której mowa w ust. 2 może mieć formę: 

a. Egzaminu lub egzaminów przed komisją egzaminacyjną 

oraz 

b. Zaliczenia na podstawie dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem, o którym mowa w 
§ 1 lub też na podstawie dodatkowych dokumentów, o które może wnioskować komisja 
egzaminacyjna. 

11. Komisja egzaminacyjna określa i przedstawia kandydatowi liczbę, zakres i formę egzaminów, o 
których mowa w ust. 10. a., jak również wymogi w zakresie dokumentów, o których mowa w ust. 
10. b. 

12. O terminie i miejscu każdego egzaminu kandydat jest informowany co najmniej na 14 dni przed 
egzaminem. W danym dniu kandydat nie może przystąpić do więcej niż jednego egzaminu. 
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13. Egzamin podlega ocenie. Przy wystawianiu oceny z egzaminu komisja egzaminacyjna stosuje 
następujące oceny: pozytywna z wyróżnieniem, pozytywna albo negatywna. 

14. Wystawienie ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminów, o których mowa w ust. 10. a. oraz 
zaliczeń, o których mowa w ust. 10. b., potwierdza uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji 
na poziomie 8 PRK. Wystawienie oceny negatywnej z któregokolwiek z egzaminów lub zaliczeń 
oznacza, że kandydat nie uzyskał efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. 

15. Przebieg egzaminu jest protokołowany przez sekretarza komisji. Protokół zawiera w szczególności 
treść zadanych pytań oraz ocenę odpowiedzi na pytania. 

16. Na wniosek kandydata złożony w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia wystawienia oceny 
negatywnej przeprowadza się powtórny egzamin. Powtórny egzamin odbywa się nie wcześniej niż 
po upływie trzech miesięcy od poprzedniego egzaminu. Egzamin może zostać powtórzony tylko 
raz. 

17. Po weryfikacji kompetencji i przeprowadzeniu egzaminów i/lub zaliczeń, o których mowa w ust. 
10, Komisja egzaminacyjna wydaje pisemną opinię wraz z uzasadnieniem w przedmiocie spełnienia 
przez kandydata wymagania z art. 186 ust. 1, pkt 1–3 Ustawy. Opinię w imieniu komisji 
egzaminacyjnej podpisuje jej przewodniczący, a następnie przekazuje ją Dyrektorowi Instytutu. 

 



Załącznik nr 1 
 
Wniosek o wyznaczenie promotora 
 
 
…………………………… 

imię i nazwisko 
 
 

Dyrektor Instytutu Psychologii KUL 

……………………………………………………… 

 

Proszę o wyznaczenie Pani/Pana (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) ………………………… 

na promotora mojej rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym. 

 

Uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………. ……………………………. 
miejscowość, data podpis wnioskodawcy 

 
         
 
 

* * * * * * * * * * * * * * *  

Wyrażam zgodę na objęcie funkcji promotora rozprawy doktorskiej Pani/Pana ………………………, 

przygotowywanej w trybie eksternistycznym. 

……………………………. ……………………………. 
miejscowość, data podpis proponowanego promotora 

  



Do wniosku dołączam: 
1) opis projektu doktorskiego1; 
2) harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej wraz z przewidywanym terminem jej 

złożenia; 
3) opinię osoby proponowanej do pełnienia funkcji promotora2; 
4) opinię osoby proponowanej do pełnienia funkcji promotora pomocniczego (dołączyć jeśli 

składany jest wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego)3; 
5) dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra psychologii; 
6) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczające znajomość języka obcego 

nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; 
7) listę publikacji naukowych wraz z ich kopią utrwaloną na elektronicznym nośniku danych4; 
8) wykaz twórczych prac zawodowych, działalności społecznej i organizacyjnej, a także informację 

o działalności popularyzującej naukę; 
9) dokumenty odnoszące się do uzyskania pozostałych efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 PRK (dołączyć jeśli kandydat posiada takie dokumenty); 
10) informację o przebiegu wcześniejszego przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora (dołączyć jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora) 

                                                 
1 Opis projektu doktorskiego (max 10 stron) powinien zawierać: tytuł rozprawy, określenie celu naukowego i znaczenia 
projektu naukowego (uzasadnienie wyboru tematu), główne założenia badawcze, opis wkładu, jaki wniesie rozwiązanie 
postawionego problemu do danej dyscypliny naukowej, określenie metodyki badań, spis literatury. 
2  Przedmiotem opinii proponowanego promotora powinien być w szczególności projekt doktorski, którego opis jest 
załączony do wniosku oraz harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej. 
3 Przedmiot opinii proponowanego promotora pomocniczego jest analogiczny jak w przypadku opinii proponowanego 
promotora. 
4 Wniosek może złożyć osoba, która posiada w dorobku co najmniej: (a) jeden artykuł opublikowany w czasopiśmie 
naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w 
ostatecznej formie były ujęte w wykazie MEiN lub (b) monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku 
opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw MEiN. 

 



Załącznik nr 2 
 
Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego 
 
 
…………………………… 

imię i nazwisko 
 
 

Dyrektor Instytutu Psychologii KUL 

……………………………………………………… 

 

Proszę o wyznaczenie Pani/Pana (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) ………………………… 

na promotora pomocniczego mojej rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym. 

 

Uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………. ……………………………. 
miejscowość, data podpis wnioskodawcy 

 
         
 
 

* * * * * * * * * * * * * * *  

Wyrażam zgodę na objęcie funkcji promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej 

Pani/Pana ………………………, przygotowywanej w trybie eksternistycznym. 

……………………………. ……………………………. 
miejscowość, data podpis proponowanego promotora 
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