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Uchwała nr 787 
Senatu Uniwersytetu Łódzkiego 

podjęta na 39. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016–2020 
w dniu 6 lipca 2020 r. 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr 660 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania 
w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie 
Łódzkim  

 
 
Na podstawie: art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Senat UŁ uchwala następujące zmiany w Regulaminie określającym szczegółowy tryb 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie 
Łódzkim, stanowiącym załącznik do uchwały nr 660 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania 
w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim: 
 

1) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w następującym brzmieniu: 
„1a. Posiedzenie komisji doktorskiej, w tym posiedzenie niejawne, o którym mowa 

w ust. 5, jest utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym 
należy uprzedzić osoby uczestniczące w posiedzeniu. 

1b. Posiedzenie komisji doktorskiej, o którym mowa w art. 191 ust. 1a ustawy, jest 
utrwalane za pomocą urządzenia lub oprogramowania rejestrującego co 
najmniej dźwięk, o czym należy uprzedzić osoby uczestniczące w posiedzeniu. 

1c. Przewodniczący komisji wyznacza osobę odpowiedzialną za utrwalenie zapisu, 
o którym mowa w ust. 1a–1b, oraz za trwałe usunięcie utrwalonego zapisu po 
upływie terminu, o którym mowa w ust. 1d zdanie drugie. Utrwalenie zapisu 
następuje za pomocą urządzeń i środków technicznych wykorzystujących 
technikę cyfrową, pozwalających na utrwalenie tego zapisu na informatycznym 
nośniku danych. Urządzenia, środki techniczne i informatyczne nośniki danych, 
o których mowa w zdaniu drugim, zapewniają: 
1) integralność zapisu; 
2) kopiowanie zapisu pomiędzy urządzeniami, środkami technicznymi 

i informatycznymi nośnikami danych; 
3) zabezpieczenie zapisu, w szczególności przed utratą lub nieuzasadnioną 

zmianą; 
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4) odtworzenie zapisu także przy użyciu urządzeń i środków technicznych 
korygujących lub wzmacniających utrwalony dźwięk lub obraz; 

5) udostępnienie zapisu na informatycznym nośniku danych; 
6) możliwość bieżącej kontroli dokonywanego zapisu. 

1d. Utrwalony zapis, o którym mowa w ust. 1a–1b, przechowuje się w systemie 
teleinformatycznym w celu sporządzenia protokołu z posiedzenia komisji 
doktorskiej oraz zapewnienia możliwości jego weryfikacji przez organ 
odwoławczy lub sąd administracyjny. Z zastrzeżeniem ust. 1e, zdanie drugie, 
utrwalony zapis trwale usuwa się z systemu teleinformatycznego po upływie 
3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji kończącej postępowanie w sprawie 
nadania stopnia doktora. 

1e. Utrwalony zapis, o którym mowa w ust. 1a–1b, udostępnia się osobie, która 
ubiega się o stopień doktora, za pomocą konta w systemie teleinformatycznym 
albo kopii zapisanej na informatycznym nośniku danych. W razie wniesienia przez 
osobę, która ubiega się o stopień doktora, odwołania od decyzji o odmowie 
nadania stopnia doktora, utrwalony zapis przekazuje się RDN w terminie, 
o którym mowa w art. 193 ust. 3 ustawy.”; 

 
2) w § 12 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

„10. Posiedzenie komisji habilitacyjnej, w tym kolokwium habilitacyjne, może być 
przeprowadzone poza siedzibą Uniwersytetu Łódzkiego przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem 
niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

 
1) w § 12 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w następującym brzmieniu: 

„10a. Do posiedzenia komisji habilitacyjnej, w tym do kolokwium habilitacyjnego, 
stosuje się odpowiednio § 8 ust. 1a–1e niniejszego Regulaminu.”.  

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
        Za zgodność                            Przewodniczący Senatu UŁ  
Sekretarz Senatu UŁ                       Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
  Katarzyna Rubciak            Prof. dr hab. Antoni Różalski 


