
Uchwała Rady Wydziału Filozofii KUL z 15 maja 2013 r.

o instytucji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim

Artykuł 1

§ 1. Otwierając  przewód  doktorski  w  odniesieniu  do  osoby,  która  zabiega  o  stopień
naukowy doktora, zwanej dalej kandydatem, Rada Wydziału może, oprócz promotora,
wyznaczyć w tym przewodzie doktorskim również promotora pomocniczego.

§ 2. Wyznaczenie promotora  pomocniczego  następuje  na  tym  samym  posiedzeniu,  na
którym została  podjęta  uchwała o  otwarciu  przewodu doktorskiego i  wyznaczeniu
promotora.

§ 3. Promotorem  pomocniczym  może  zostać  wyłącznie  osoba,  która  spełnia  wszystkie
warunki:

(a) posiada stopień naukowy doktora,

(b) nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego ani równorzędnego
uprawnienia,

(c) prowadzi  badania  naukowe  związane  merytorycznie  z  tematyką
przygotowywanej  rozprawy  doktorskiej  i  posiada  w  tej  materii
udokumentowany dorobek naukowy.

§ 4. Promotor pomocniczy może być wyznaczony wyłącznie na zgodny wniosek kandydata
i  proponowanego promotora, przy czym promotorowi przysługuje prawo  wskazania
osoby promotora pomocniczego.

§ 5. Promotorowi pomocniczemu nie przysługuje żadne honorarium.

Artykuł 2

§ 1. Przedstawienie  Radzie  Wydziału  wniosku o  wyznaczenie promotora  pomocniczego
winno  być  poprzedzone  zawarciem  umowy  między  promotorem,  promotorem
pomocniczym i doktorantem.

§ 2. Wymieniona  w  § 1  umowa  powinna  określać  szczegółowo  zadania  promotora
pomocniczego i sposób ich realizacji w biegu przewodu doktorskiego.



Artykuł 3

§ 1. W razie ustania z jakiegokolwiek powodu funkcji promotora ustaje również funkcja
promotora pomocniczego.

§ 2. Rada Wydziału może odwołać promotora pomocniczego na każdym etapie przewodu
doktorskiego na uzasadniony wniosek promotora, doktoranta lub  samego promotora
pomocniczego.

Artykuł 4

§ 1. Jeżeli  promotor  pomocniczy  występuje  w  przewodzie  doktorskim  w  chwili
przedkładania  przez  promotora  pracy  doktorskiej  dziekanowi,  adnotacja,  która
widnieje  na  stronie  tytułowej  rozprawy  doktorskiej,  przyjmuje  postać:  „rozprawa
doktorska przygotowana pod kierunkiem promotora x oraz promotora pomocniczego
y” lub inną odpowiednią postać, określoną przez dziekana.

§ 2. Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora, na
podstawie  umowy,  o  której  jest  mowa  w  artykule  2, dziekan  potwierdza  w
stosownym  zaświadczeniu  pełnienie  przez  promotora  pomocniczego  tej  funkcji  i
wywiązanie  się  przez  niego  z  zadań  związanych  z  zakończonym  przewodem
doktorskim.

§ 3. Jeżeli  przewód doktorski  nie  zakończył  się  uchwałą o  nadaniu  stopnia naukowego
doktora lub funkcja promotora pomocniczego wygasła przed zakończeniem przewodu
doktorskiego,  fakt  pełnienia  tej  funkcji  nie  może  być  wykorzystywany  w  ramach
ubiegania się o awans zawodowy ani w ocenie dorobku naukowego.

Artykuł 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Lublin, 15 maja 2013 r.
z upoważnienia Dziekana Wydziału Filozofii

o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL


