
Uchwała nr 90/X/2020 
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 28 października 2020 roku 
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 
25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych 
na Uniwersytecie Jagiellońskim  
 

Na podstawie art. 192 ust. 2 i art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 51 pkt 15 i 18 
Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala, 
co następuje:  

§ 1 
 

W załączniku nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 
25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Posiedzenia komisji doktorskiej mogą odbywać się przy wykorzystaniu urządzeń 

technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym 
przekazem dźwięku i obrazu. Uchwały komisji doktorskiej mogą być podejmowane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających tajność 
głosowania. Uchwały podpisuje przewodniczący komisji.”; 

2) w § 19 dodaje się ust. 16 w brzmieniu:  
„16. Sekretarz komisji habilitacyjnej sporządza protokół z posiedzenia komisji 

habilitacyjnej. Protokół podpisuje przewodniczący komisji habilitacyjnej 
i sekretarz komisji habilitacyjnej.”;  

3) w § 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Kolokwium habilitacyjne może się odbyć przy wykorzystaniu urządzeń 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie go na odległość 
z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu.”; 

4) w § 21: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po przeprowadzeniu kolokwium, nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia 
otrzymania ostatniej recenzji, komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę 
w sprawie wyrażenia opinii o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora 
habilitowanego. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów 
w głosowaniu jawnym, chyba że kandydat złożył wniosek o głosowanie tajne. 
Uchwałę podpisuje przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji 
habilitacyjnej przekazuje uchwałę radzie dyscypliny ”, 

 
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Uchwała komisji habilitacyjnej, o której mowa w ust. 1, może zostać podjęta 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli kandydat złożył 
wniosek o głosowanie tajne, głosowanie może się odbyć przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej zapewniających tajność głosowania.”. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


