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Załącznik do Uchwały nr 5a 

Rady Wydziału Mechanicznego 

z dnia 28.10.2015 r. 

 

 

 

Procedura przeprowadzania  
przewodu doktorskiego  

na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej 
 

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1.1. DOKUMENTY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REGULAMINU 
 Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”; 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 r.  
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (Dz. U. 2014, poz. 1383); 

 Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 26.05.1997 roku o przyznaniu 
Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Opolskiej uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn; 

 Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30.01.2012 roku o przyznaniu 
Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Opolskiej uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika; 

 Statut Politechniki Opolskiej, Opole 01.04.2012. 

 

1.2. UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA  
1. Wydział Mechaniczny, zwany dalej Wydziałem, jest jednostką organizacyjną Politechniki Opolskiej, 
zwanej dalej Uczelnią, uprawnioną na podstawie wymienionych w podpunkcie 1.1. decyzji do 
nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych, w dwóch dyscyplinach naukowych: 

 budowa i eksploatacja maszyn, 

 mechanika. 

2. Na Wydziale przewód doktorski przeprowadza i stopień naukowy nadaje Rada Wydziału, zwana 
dalej Radą. 
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1.3. CZYNNOŚCI PRZEWODU DOKTORSKIEGO KOŃCZĄCE SIĘ UCHWAŁAMI RADY  
1. Następujące czynności w przewodzie doktorskim kończą się uchwałami Rady: 

1) wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora, promotora i kopromotora lub 
promotora i promotora pomocniczego, 

2) określenie zakresu egzaminów doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych  
(w głosowaniu jawnym), 

3) powołanie recenzentów, 

4) przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony, 

5) przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 

6) nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych. 

2. W głosowaniach biorą udział członkowie Rady zatrudnieni na Wydziale w pełnym wymiarze 
posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz promotor i recenzenci. Jeśli  
w treści niniejszego dokumentu nie postanowiono inaczej, uchwały Rady podejmowane są  
w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

 

1.4. KOMISJE DORADCZE DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH 
1. Organem doradczym Rady są Komisje ds. Przewodów Doktorskich, w liczbie dwóch, zgodnie  
z posiadanymi uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych. 

1) Komisja doradcza ds. przewodu doktorskiego, zwana dalej Komisją, wydaje swoje opinie 
odnośnie wszczęcia i przebiegu przewodu doktorskiego. W skład Komisji wchodzą członkowie 
Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

2) Członków Komisji powołuje Dziekan, zgodnie z dyscyplinami reprezentowanymi przez 
profesorów i doktorów habilitowanych, w liczbie nie mniejszej niż 5 osób. Przewodniczącym 
Komisji jest Dziekan. Dziekan może upoważnić do przewodniczenia Komisji prodziekana lub 
osobę wybraną spośród członków Komisji. Komisja powoływana jest na okres kadencji władz 
dziekańskich. W uzasadnionych przypadkach skład Komisji może być uzupełniany lub 
poszerzany. 

3) Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku braku rozstrzygnięcia, o wyniku 
głosowania decyduje głos przewodniczącego. 

 

2. TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI PRZEWODU DOKTORSKIEGO  

2.1. WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO 
1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej Kandydatem, składa do 
Dziekana wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, który zawiera propozycję tematu i koncepcję 
rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej,  
w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora oraz dyscypliny 
dodatkowej. Wniosek, jeżeli dotyczy, zawiera także propozycję osoby drugiego promotora, lub 
kopromotora, lub promotora pomocniczego. Do wniosku Kandydat załącza:  
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1) oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód 
doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, 

2) wykaz dorobku naukowego oraz informację o działalności popularyzującej naukę (w wykazie 
dorobku należy wskazać na posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej  
w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie 
naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra 
właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615,  
z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub 
publiczna prezentacja dzieła artystycznego.), jeżeli publikacja naukowa jest współautorska 
należy załączyć także oświadczenie o udziałach procentowych w tejże publikacji wszystkich 
autorów, 

3) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli Kandydat ubiegał się wcześniej  
o nadanie stopnia doktora, 

4) pisemną akceptację osoby proponowanej na promotora i, jeżeli dotyczy, także drugiego 
promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego, 

5) jeżeli dotyczy, wykaz publikacji współautorskich z proponowanym promotorem 
pomocniczym, 

 

2. Przed rozpatrzeniem wniosku Kandydat wygłasza referat na seminarium wydziałowym w celu 
przedstawienia członkom Rady tematyki rozprawy doktorskiej. 

3. Wniosek Kandydata zostaje skierowany do zaopiniowania przez odpowiednią Komisję. Komisja 
rozpatruje złożone dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym. Przewodniczący zaprasza 
na posiedzenie Komisji osobę zaproponowaną na promotora. Komisja ustala: 

1) czy proponowana tematyka pracy odpowiada dyscyplinie, w której Kandydat zamierza 
realizować przewód, 

2) czy proponowany temat jest właściwy i ewentualnie modyfikuje go w porozumieniu z osobą 
proponowaną na promotora,  

3) jeżeli dotyczy, czy istnieje udokumentowana realna współpraca promotora pomocniczego  
z doktorantem na podstawie wspólnych publikacji z listy czasopism punktowanych MNiSW 
(lista A lub lista B),  

4) czy proponowany kandydat na promotora (promotora pomocniczego) jest osobą 
kompetentną, a także czy promotor nie przekroczy maksymalnej liczby promotorstwa  
w liczbie czterech osób (w liczbie dwóch dla promotora pomocniczego). Promotorem lub 
promotorem pomocniczym może być tylko osoba, która w ostatnich 5 latach wykazała się 
dorobkiem naukowym w dyscyplinie naukowej, w której ma być przeprowadzony przewód 
doktorski lub pokrewnej. 

4. Wniosek przygotowany niepoprawnie Komisja przekazuje Kandydatowi w celu uzupełnienia. Po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji wniosek kierowany jest na posiedzenie Rady. 

5. Rada, po zapoznaniu się z opinią Komisji, w głosowaniu tajnym podejmuje uchwały o wszczęciu 
przewodu doktorskiego i o powołaniu promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku 
jego udziału w przewodzie. Jeżeli wskazany promotor nie jest członkiem Rady, Dziekan zaprasza go na 
posiedzenie. O decyzji Rady Dziekan powiadamia Kandydata oraz promotora na piśmie. 
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6. W uzasadnionych przypadkach Rada może wyrazić zgodę na zmianę zarówno tematu rozprawy, jak 
i osoby promotora. Odpowiednia uchwała Rady zapada w głosowaniu tajnym. 

7. W przypadku wszczęcia przewodu doktorskiego Kandydat ma 4 lata na złożenie pracy doktorskiej. 
Po tym terminie Rada wszczyna procedurę zamknięcia przewodu doktorskiego bez obrony pracy 
doktorskiej. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, przy poparciu 
promotora, Rada może przedłużyć ten termin. 

8. Kandydat do stopnia doktora może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego 
przedstawić: 

1) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (Wykaz certyfikatów 
potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia MNiSzW z dnia 14 października 2014 r. – Dz. U. poz. 1383), 

2) wniosek do Rady jednostki z prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy 
doktorskiej w innym języku niż język polski. 

 

9. Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego pokrywa: 

1) w przypadku osoby będącej uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Opolskie lub zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej – Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej; 

2) w pozostałych przypadkach – osoba zainteresowana lub jednostka ją zatrudniająca na 
podstawie odrębnie zawartych umów cywilnoprawnych między dziekanem wydziału  
i Kandydatem albo kierownikiem jednostki zatrudniającej Kandydata. 

 

2.2. POWOŁANIE KOMISJI EGZAMINACYJNYCH I EGZAMINY DOKTORSKIE 
1. Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie: 

1) dyscypliny podstawowej, zwykle wybranych działów przedmiotu związanego tematycznie  
z rozprawą doktorską, 

2) dyscypliny dodatkowej, zwykle ekonomii, filozofii lub ekologii, 

3) języka obcego nowożytnego. 

2. Zakres egzaminów proponuje Komisja, a zatwierdza Rada w głosowaniu jawnym. W skład komisji 
przeprowadzającej egzaminy doktorskie wchodzą:  

1) w zakresie dyscypliny podstawowej − co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora 
lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej 
odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor lub promotorzy;  

2) w zakresie dyscypliny dodatkowej − co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba 
posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie dziedziny  
i dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi; 

3) w zakresie języka obcego nowożytnego − co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna 
osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej. Kandydat do stopnia doktora wraz  
z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego może przedstawić certyfikat potwierdzający 
znajomość nowożytnego języka obcego, który zwalnia z egzaminu.  

3. Doktorant występuje z wnioskiem do Dziekana zawierającym opinię promotora, w sprawie 
wyznaczenia egzaminu z języka obcego nowożytnego oraz egzaminu z dyscypliny dodatkowej.  
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4. Z pismem do Dziekana w sprawie wyznaczenie egzaminu z dyscypliny podstawowej występuje 
promotor w końcowej fazie realizacji przewodu przez doktoranta, tj. w momencie złożenia pięciu 
egzemplarzy pracy doktorskiej. 

5. Komisje egzaminacyjne powoływane są przez Radę w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym 
komisji egzaminacyjnej jest Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona. Termin egzaminów 
doktorskich ustala przewodniczący Rady. 

6. Egzaminy doktorskie muszą być złożone przed dopuszczeniem Kandydata do publicznej obrony 
rozprawy doktorskiej. Kandydat składa egzaminy z każdego przedmiotu oddzielnie. Komisja 
egzaminacyjna ocenia przebieg egzaminu i ustala jego wynik jako zadowalający lub niezadowalający 
(w przypadku dyscypliny podstawowej komisja egzaminacyjna większością głosów ocenia przebieg 
egzaminu). Z przebiegu każdego egzaminu, bezpośrednio po jego zakończeniu, sporządza się 
protokół, który podpisują członkowie komisji. W protokole ujmuje się zadane pytania oraz ocenę 
udzielonych odpowiedzi. 

7. W przypadku niezadowalających wyników egzaminu, Kandydat może ubiegać się o powtórne jego 
złożenie. W takim przypadku Dziekan wyznacza Kandydatowi termin powtórnego egzaminu, nie 
wcześniej niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz. 

 

2.3. ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  
1. W końcowej fazie realizacji przewodu doktorskiego Kandydat przedstawia tezy pracy na 
seminarium wydziałowym. 

2. Po seminarium Kandydat przedkłada promotorowi: 

 rozprawę doktorską (cztery sztuki) wraz ze streszczeniami w języku polskim i angielskim (do 
2500 znaków ze spacjami) albo − w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych lub 
technologicznych − opisem wskazującym problem naukowy, który został w tej pracy 
przedstawiony, w formie elektronicznej i w formie papierowej; 

 obszerne streszczenie rozprawy (około 10 stron maszynopisu, w formie elektronicznej  
i papierowej). 

3. Promotor przedstawia Dziekanowi rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią. 

 

2.4. WYZNACZENIE RECENZENTÓW 
1. Rada na wniosek Dziekana powołuje co najmniej dwóch recenzentów. 

2. Recenzentów rozprawy proponuje Radzie Komisja. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł 
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, oraz w stosunku do której nie 
zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Rada powołuje dwóch recenzentów, 
każdego w oddzielnym głosowaniu. W uzasadnionych przypadkach może być powołany trzeci 
recenzent. Powołanie recenzentów odbywa się w głosowaniu tajnym.  

3. Recenzentami nie mogą być osoby zatrudnione w tej samej szkole wyższej lub jednostce 
organizacyjnej, której doktorantem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i będący 
członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. Spośród osób recenzentów, 
promotora i, jeśli dotyczy, promotora pomocniczego lub kopromotora co najmniej 2 osoby muszą 
reprezentować daną dyscyplinę naukową.  

4. Recenzent przedkłada recenzję Radzie w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż  
w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych 
przypadkach Rada może przedłużyć termin przedłożenia recenzji o miesiąc. 
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5. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełnienia przez rozprawę doktorską warunków 
określonych w art. 13 ust. 1 ustawy. 

6. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, 
które Kandydatowi i promotorowi przekazuje Rada. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską 
Kandydat przedkłada Radzie, która kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. 
Recenzenci przedstawiają Radzie recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej  
w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. 

 

2.5. PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE JEJ DO OBRONY 
1. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Rada przekazuje obszerne streszczenie oraz 
wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej Centralną Komisją, w 
formie elektronicznej. Wymienione dokumenty w formie elektronicznej umieszcza się na stronie 
internetowej Wydziału.  

2. Po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy oraz wynikami egzaminów doktorskich, Komisja opiniuje 
przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony oraz przedkłada Radzie 
stosowny wniosek. Rada podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym. 

3. W przypadku, gdy powołano dwóch recenzentów i jedna z recenzji jest pozytywna, a druga 
negatywna, Komisja przedkłada Radzie wniosek o powołanie dodatkowego recenzenta. Dodatkowa 
recenzja — jeśli jest pozytywna — może być podstawą do pozytywnej opinii Komisji w sprawie 
przyjęcia rozprawy. Gdy dodatkowa recenzja jest negatywna, Komisja przedkłada Radzie wniosek  
o odrzucenie rozprawy. W obu przypadkach decyzja Rady zapada w głosowaniu tajnym. 

4. O postanowieniu Rady w sprawie odrzucenia rozprawy doktorskiej, z podaniem przyczyn tej 
decyzji, Dziekan zawiadamia na piśmie Kandydata i promotora. 

 

2.6. OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 
1. Dziekan wyznacza termin i miejsce obrony najwcześniej 10 dni po terminie podjęcia uchwały  
o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do obrony. O dacie i miejscu obrony zawiadamia 
się wybrane jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora nauk technicznych  
w zakresie dyscypliny odpowiednio budowa i eksploatacja maszyn lub mechanika oraz wywiesza się 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału, co najmniej 10 dni przed terminem. W ogłoszeniu podaje się 
również informację, gdzie można zapoznać się z treścią rozprawy. 

2. Kandydat zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych odpowiedzi na recenzje, które otrzymuje 
od Dziekana, i dostarczenia ich do sekretariatu dziekana najpóźniej na 7 dni przed obroną. 
Obowiązkiem Kandydata jest również opracowanie streszczenia zawierającego główne tezy rozprawy 
(o objętości nie większej niż 10 stron) i dostarczenie go do sekretariatu dziekana najpóźniej na 7 dni 
przed obroną. Streszczenie powinno być przygotowane w liczbie egzemplarzy równej liczbie stałych 
członków Rady. 

3. Obrona składa się z części jawnej oraz niejawnej. W części jawnej obrona przebiega według 
następującego scenariusza:  

1) Przewodniczący (Dziekan lub osoba wyznaczona przez Dziekana) dokonuje otwarcia, wita 
przybyłych gości oraz przedstawia przebieg przewodu doktorskiego. 

2) Promotor przewodu doktorskiego przedstawia sylwetkę Kandydata, przebieg jego pracy oraz 
dorobek naukowy. 

3) Kandydat referuje główne tezy rozprawy. 
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4) Recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swoje opinie. W razie nieobecności jednego  
z recenzentów, przewodniczący odczytuje recenzję lub prosi o jej odczytanie członka Rady. 

5) Kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach. 

6) Przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na 
sali. 

7) Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

4. Podczas obrad w części jawnej promotor, z wyjątkiem wystąpienia dotyczącego sylwetki 
Kandydata, nie powinien zabierać głosu. 

5. Po części jawnej następuje część niejawna, w której uczestniczą stali członkowie Rady, promotor 
oraz recenzenci. Dziekan może zaprosić na część niejawną osoby nie będące członkami Rady, jednak 
nie mogą one brać udziału w głosowaniach. 

6. W części niejawnej powinni wypowiedzieć się recenzenci oraz członkowie Rady, którzy zadawali 
Kandydatowi pytania. Po dyskusji, przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę o przyjęciu 
publicznej obrony rozprawy doktorskiej. W przypadku przyjęcia uchwały, przewodniczący poddaje 
pod głosowanie drugą uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia naukowego doktora nauk 
technicznych. Do głosowania uprawnieni są członkowie Rady zatrudnieni na Wydziale Mechanicznym 
w pełnym wymiarze posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, a także 
recenzenci rozprawy i promotor. Głosowanie jest tajne, a werdykt zapada bezwzględną większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
Uchwały o przyjęciu i nadaniu stopnia doktora stają się prawomocne z chwilą ich podjęcia. 

7. Rozprawa doktorska może być wyróżniona. Wniosek o wyróżnienie, z odpowiednim 
uzasadnieniem, może zgłosić jeden z recenzentów lub członek Rady biorący udział w poprzednich 
głosowaniach z wyjątkiem promotora. Wniosek może być zgłoszony ustnie po podjęciu uchwały  
o nadaniu stopnia doktora. Wniosek powinien uzyskać akceptację obecnych na sali recenzentów. 
Rozstrzygnięcie wniosku zapada w głosowaniu tajnymi i jest pozytywne, jeśli wniosek uzyska poparcie 
co najmniej 2/3 oddanych głosów osób z prawem głosu. 

8. Po zakończeniu części niejawnej, Przewodniczący ogłasza werdykt Rady, informując jednocześnie 
zebranych o ewentualnym wyróżnieniu pracy doktorskiej. 

9. Sekretariat dziekana wydaje, lub przesyła listem poleconym, zaświadczenie o podjętej uchwale 
Rady w sprawie nadania stopnia naukowego doktora osobie ubiegającej się o jego nadanie, po 
uprzednim uzupełnieniu dokumentacji wymaganej przez ograny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz administrację Politechniki Opolskiej.  

10. Kandydat może wnieść odwołanie do odmownych uchwał Rady na każdym etapie przewodu 
doktorskiego. Odwołanie składa się do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, za 
pośrednictwem Rady, w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o treści uchwały. Rada 
Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami przewodu  
w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie 
dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę albo 
uchylając ja przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki 
organizacyjnej. 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Dziekan zgodnie  
z obowiązującym prawem lub po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady lub Komisji doradczej. 
Procedura wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Wydziału. 

Opole, 28.10.2015 r. 


