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                                        Łódź, dnia ……………………. r. 

 

 

 
…………………………………………………….. 
imię/imiona 

 
…………………………………………………….. 
 nazwisko kandydata 

 
…………………………………………………….. 
Data i miejsce urodzenia 
 
…………………………………………………….. 
PESEL  
 
…………………………………………………….. 
adres korespondencyjny 
 
telefon kontaktowy …………………………………. 
 
e-mail ……………………………………………… 
 
rok studiów doktoranckich*………………………….. 
 

 

 

 

RADA DS. STOPNI 

Akademii Sztuk Pięknych im. 
Wł. Strzemińskiego w Łodzi  

 

 

WNIOSEK O WYZNACZENIE PROMOTORA 
 

 

 Zwracam się z prośbą o wyznaczenie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 
w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w osobie:  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko proponowanego promotora) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko proponowanego promotora) * 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko proponowanego promotora pomocniczego) * 
 

Proponowany temat rozprawy doktorskiej  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

…..……………………………… 

/podpis kandydata ubiegającego się o stopień doktora/ 
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Do wniosku dołączam następujące dokumenty : 

a. odpis lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający doku-
ment) dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, mag istra inżyniera 
albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art.  327 ust. 2 
ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego 
systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, 

b. certyfikat z nowożytnego języka obcego lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający zna-
jomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2; Wykaz certyfikatów po-
twierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
Uchwały. 

c. wykaz dorobku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3) lit. a)  lub lit.b), lub lit.c) ustawy,  

d. koncepcję rozprawy doktorskiej uwzględniającą obszar zainteresowań kandydata, 

e. pisemną zgodę proponowanego promotora/promotorów/promotora pomocniczego na spra-
wowanie opieki nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,  

f. informację o przebiegu przewodu/postępowania doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się 
uprzednio o nadanie stopnia doktora, 

g. dokumentację wykazującą efekty uczenia się w zakresie związanym z nauczaniem, zgodnie z  
§ 11 ust. 1 pkt 2 lit a , lit b. niniejszej uchwały: 

a) kandydatem jest nauczyciel akademicki, który jest zatrudniony w uczelni wyższej, 
weryfikacja w zakresie związanym z nauczaniem następuje na podstawie karty pra-
cy/sylabusa prowadzonego przedmiotu, potwierdzonego przez jednostkę zatrud-
niającą kandydata.  

b) kandydatem nie jest nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni wyższej, weryfi-
kacja w zakresie związanym z nauczaniem następuje na podstawie udokumento-
wanej przez kandydata działalności dydaktycznej polegającej m. in. na prowadze-
niu zajęć/warsztatów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, plenerów. 

 

 

 
 

……………………………………………………….. 

/podpis kandydata ubiegającego się o stopień doktora/ 
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Oświadczenie promotora  

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………………. 

wyrażam zgodę na sprawowanie opieki nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w postępowaniu 

w sprawie nadania stopnia doktora pani/panu 

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

Oświadczam, że w stosunku do mojej osoby nie zachodzą przesłanki określone w art. 190 ust 6 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U zDz.U.2020.85). 

 

……………………………………………… 
/podpis osoby wyrażającej zgodę na objęcie  

funkcji promotora / 
 

 

Oświadczenie promotora * 

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………………. 

wyrażam zgodę na sprawowanie opieki nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w postępowaniu 

w sprawie nadania stopnia doktora pani/panu 

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

 

Oświadczam, że w stosunku do mojej osoby nie zachodzą przesłanki określone w art. 190 ust 6 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U zDz.U.2020.85). 

……………………………………………… 
/podpis osoby wyrażającej zgodę na objęcie  

funkcji promotora / 

 
Oświadczenie promotora pomocniczego  * 

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………………. 

wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie 

nadania stopnia doktora pani/panu 

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

Oświadczam, że w stosunku do mojej osoby nie zachodzą przesłanki określone w art. 190 ust 6 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U zDz.U.2020.85). 

 

……………………………………………….. 

/podpis osoby wyrażającej zgodę na objęcie  
funkcji promotora pomocniczego/ 

 

* jeśli dotyczy 


