Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich
opracowany na podstawie następujących dokumentów:
•
•
•

•

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.
1365 z 2005r.),
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z 2003 r.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r.
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach
doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.
Nr 15, poz. 128 z 2004 r.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności
w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora.

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora składa wniosek o wszczęcie
przewodu doktorskiego skierowany do Dziekana Wydziału.
Do wniosku należy dołączyć:
• oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu mgr,
• życiorys,
• temat i koncepcję rozprawy doktorskiej (opracowanie w 10 egzemplarzach),
• propozycję osoby promotora,
• wykaz opublikowanych prac naukowych,
• informację o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli fakt taki miał miejsce
w przeszłości,
Można dołączyć także opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub doktora
habilitowanego.
2. Dziekan powołuje 7 – osobowy Zespół do przyjęcia wniosku o wszczęcie przewodu
doktorskiego, któremu doktorant w obecności opiekuna przedstawia założenia pracy
doktorskiej. Zespół dokonuje merytorycznej oceny problemu badawczego, przygotowuje
na posiedzenie Rady Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego i powołanie
promotora pracy.
3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego i powołaniu
promotora.
4. Doktorant przygotowuje 5 egzemplarzy pracy. Promotor wraz ze swoją opinią przedkłada
je Dziekanowi.
5. Rada Wydziału:
• wyznacza recenzentów,
• powołuje spośród członków Komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony
rozprawy doktorskiej, w skład Komisji wchodzą także recenzenci rozprawy
i promotor.
• powołuje komisję przeprowadzającą egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny
podstawowej (5 osób), odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny
dodatkowej (1 osoba) oraz języka obcego nowożytnego (1 osoba).
6. Doktorant może przystąpić do zdawania egzaminów dopiero po uzyskaniu recenzji.
Egzaminy doktorskie składa się z trzech przedmiotów łącznie. Egzaminy powinny być
złożone przed dopuszczeniem rozprawy doktorskiej do publicznej obrony. W przypadku
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negatywnego wyniku egzaminu doktorskiego, na wniosek doktoranta Rada Wydziału
może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie (po upływie 3 miesięcy i tylko jeden
raz).
7. Komisja do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, po zapoznaniu się
z rozprawą doktorską, opiniami recenzentów i promotora oraz wynikami egzaminów,
dokonuje przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz
przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej (głosowanie na posiedzeniu
niejawnym).
8. Ostateczną uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej
podejmuje Rada Wydziału po zapoznaniu się z przebiegiem publicznej obrony i opinią
Komisji.

