INSTRUKCJA
W SPRAWIE PROCEDURY PRZEWODU DOKTORSKIEGO
Wszczęcie przewodu doktorskiego wg starej procedury będzie możliwe do kooca roku akademickiego
2012/2013 (wymagane jest oświadczenie doktoranta o wyborze starej procedury, załączone do
wniosku o wszczęcie przewodu).i
Od 1 października 2013 będzie możliwe wyłącznie wszczęcie przewodu doktorskiego wg nowej
procedury, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września
2011 oraz z ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz.U. z dnia 16
kwietnia 2003, nr 65, poz. 595, wraz ze zmianami z dnia 18 marca 2011)

NOWA PROCEDURA PRZEWODU DOKTORSKIEGO
(1)

Uchwała Rady Wydziału: wszczęcie przewodu doktorskiegoii; wyznaczenie
promotora, a także promotora pomocniczego w przypadku jego udziału w
przewodzieiii; wskazanie właściwej Komisji do przeprowadzenia przewodu.
1.

Warunek wystąpienia o wszczęcie przewodu doktorskiego: posiadanie
wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub
artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym.iv

2.

Wymagane załączniki:

3.

i.

kopia dokumentu/dyplomu
zawodowego magistra;

stwierdzającego

posiadanie

tytułu

ii.

wykaz prac naukowych doktoranta;

iii.

oświadczenie doktoranta o wyborze nowej procedury (wymagane do
kooca r. akad. 2012/2013).

Opcjonalny załącznik: certyfikat potwierdzający znajomośd nowożytnego
języka obcego.v

(2)

Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy przez Komisję (pkt 10).

(3)

Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w
języku polskim, w formie elektronicznej i papierowej.

(4)

Rozprawa zostaje złożona w Dziekanacie w trzech egzemplarzach, z których dwa
przeznaczone są dla recenzentów, wraz ze streszczeniem w formie elektronicznej i
z pisemną opinią promotora, adresowaną do Komisji.

(5)

Komisja występuje do Rady Wydziału z propozycją powołania recenzentów (co
najmniej dwóch, wyłącznie spoza Wydziału).

(6)

Uchwała Rada Wydziału: wyznaczenie recenzentów.vi

(7)

Recenzenci przekazują recenzje w formie papierowej i elektronicznej w terminie 2
miesięcy od dnia otrzymania wniosku o ich sporządzenie.
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(8)

Recenzja może zawierad wnioski dotyczące poprawienia lub uzupełnienia
rozprawy. Poprawioną pracę kandydat składa ponownie, a Komisja kieruje ją do
tych samych recenzentów, którzy powinni przedstawid nowe recenzje w terminie
1 miesiąca.

(9)

Recenzje zamieszcza się w dniu ich przekazania przez recenzentów na stronie
internetowej Wydziału. Przekazuje się je także niezwłocznie w formie
elektronicznej do CK w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji
Publicznej.

(10) Po zapoznaniu się z recenzjami Komisja podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy
oraz dopuszczeniu jej do publicznej obrony.
(11) W dniu przyjęcia rozprawy przez Komisję jej streszczenie zostaje umieszczone na
stronie internetowej Wydziału, gdzie wraz z recenzjami pozostaje do dnia
nadania stopnia doktora.vii
(12) Przewodniczący Komisji wyznacza termin obrony.
(13) Na co najmniej 10 dni przed terminem obrony Komisja zawiadamia o terminie i
miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do
nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej oraz wywiesza
ogłoszenie w siedzibie Wydziału. W zawiadomieniu podaje się informację o
miejscu złożenia rozprawy doktorskiej oraz o zamieszczeniu jej streszczenia,
łącznie z recenzjami, na stronie internetowej Wydziału.
(14) Komisja przeprowadza publiczną obronę rozprawy doktorskiej i podejmuje
uchwały o przyjęciu obrony oraz o wystąpieniu do Rady Wydziału w sprawie
nadania stopnia doktora.
(15) Uchwała Rady Wydziału: nadanie stopnia doktora na podstawie projektu
przygotowanego przez Komisję.

i

Pogrubioną czcionką wyróżnione są istotne zmiany wynikające z nowych regulacji prawnych dotyczących
przewodów doktorskich.

ii

Wniosek musi zawierad temat rozprawy, wskazanie obszaru wiedzy i dziedziny, w zakresie której ma byd
otwarty przewód, oraz określenie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.

iii

Promotorem pomocniczym może byd osoba posiadająca stopieo doktora w zakresie danej lub pokrewnej
dyscypliny naukowej, nie posiadająca uprawnieo do samodzielnego pełnienia funkcji promotora w
przewodzie doktorskim.

iv

UWAGA: Niespełnienie tego warunku uniemożliwia wszczęcie przewodu wg nowej procedury.

v

Posiadanie takiego certyfikatu (wg wykazu załączonego do Rozporządzenia MNiSW) zwalnia doktoranta z
obowiązkowego egzaminu z nowożytnego języka obcego.

vi

Wg nowej procedury Rada Wydziału nie może przekazad Komisji uprawnienia do samodzielnego
wyznaczenia recenzentów.

vii

Koniecznośd wcześniejszego zamieszczenia recenzji wynika z Rozporządzenia MNiSW (rozdz.1, §4.8)
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