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Uchwała  Rady Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki 
  i Matematyki Stosowanej (FTIMS) PŁ z dnia 13.02.2018 r. 

 

Tryb postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale FTIMS 
 
 
W oparciu o: 

• Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz  o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789); 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia                    
19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 
przeprowadzania czynności  w przewodach doktorskich, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz  w postępowaniu  o nadanie tytułu profesora  
(Dz. U.  2018 poz. 261); 

• Statut PŁ z dnia 29 kwietnia 2015 r. (ze zm.) ;   
 

 
Rada Wydziału FTIMS uchwala tryb postępowania w przewodach doktorskich na 
Wydziale w następującym brzmieniu. 
 

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego  
 
1.1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata do wszczęcia przewodu 

doktorskiego 
 

• Pismo do Dziekana z prośbą o przeprowadzenie przewodu doktorskiego 
na Wydziale FTIMS. Pismo powinno zawierać następujące informacje: 
- temat i koncepcję (§ 1 ust. 2 pkt 2 ww. Rozporządzenia MNiSW z dnia 
19 stycznia 2018 r.) rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru 
wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być 
otwarty przewód doktorski; 
- propozycja osoby promotora  (wraz ze stopniem lub tytułem naukowym 
oraz miejscem podstawowego zatrudnienia) oraz osoby promotora 
pomocniczego (jeżeli jest proponowany, wraz ze stopniem naukowym 
oraz miejscem podstawowego zatrudnienia); 
- deklaracja wyboru dyscypliny dodatkowej, z której będzie zdawany 
egzamin doktorski. 
 

• Pismo wraz z umową zawartą między kandydatem do stopnia doktora 
albo jednostką zatrudniającą kandydata  a jednostką przeprowadzającą 
przewód doktorski dotyczącą pokrycia kosztów przeprowadzania 
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przewodu doktorskiego – dotyczy osób nie będących pracownikami 
ani doktorantami Wydziału . 

• Poświadczoną przez Wydział FTIMS kopię dokumentu potwierdzającego 
posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera.  

• Życiorys naukowy. 
• Wykaz osiągnięć naukowych oraz informacja o działalności 

popularyzującej naukę (referaty konferencyjne, opracowania, prezentacje, 
wykłady popularyzatorskie i inne).  

• Wykaz publikacji wydrukowanych i przyjętych do druku (warunkiem 
wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej 
do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej 
publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym  
w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego 
do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach  
z międzynarodowej konferencji naukowej);  kandydat załącza kopie 
publikacji lub potwierdzenie przyjęcia do druku, wraz z przypisaniem 
liczby punktów według aktualnej punktacji ministerstwa.  

• Kwestionariusz osobowy. 
• Opinia opiekuna naukowego przedstawiająca stan zaawansowania 

rozprawy, przybliżony termin zakończenia rozprawy oraz deklaracja 
gotowości podjęcia się obowiązków promotora.  

• Oświadczenie o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio 
kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (jeśli tak, to kiedy, gdzie  
i przed którą radą naukową). 

• Opinia kierownika studiów doktoranckich o przebiegu studiów 
doktoranckich; o wszczęcie przewodu może ubiegać się doktorant co 
najmniej drugiego roku studiów posiadający w chwili składania podania 
pełną rejestrację na rok akademicki, w którym przewód ma być otwarty 
(dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich). Jeśli kierownik studiów 
doktoranckich jest jednocześnie opiekunem doktoranta i jest 
proponowany jako promotor w przewodzie, opinię wystawia Dziekan 
Wydziału.  

• Rozprawa doktorska lub jej konspekt. Konspekt powinien zawierać: 
- przedmiot i zakres rozprawy; 
- koncepcję oraz podstawowe hipotezy robocze; 
- opis metod  badawczych. 

• Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego 
przedstawić: 

-    poświadczoną przez Wydział FTIMS kopię certyfikatu 
     potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego 
     pochodzącego z listy certyfikatów podanej w załączniku 
     rozporządzenia ministra upoważniającego do zwolnienia 
     z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka 
     obcego; 
-    wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy 
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     doktorskiej w innym języku niż polski. 
•  Kandydat może ponadto dołączyć opinię osoby (różnej od 

proponowanego promotora) posiadającej tytuł profesora albo stopień 
doktora habilitowanego (specjalisty z danej dyscypliny) w sprawie 
wszczęcia przewodu doktorskiego kandydata.   

1.2. Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale 
FTIMS zobowiązana jest do przygotowania i dostarczenia do dziekanatu 
wymaganych dokumentów. Dziekan lub prodziekan za pośrednictwem 
dyrekcji odpowiedniej jednostki Wydziału FTIMS przekazuje sprawę 
wszczęcia przewodu do konsultacji z Radą Naukową właściwej dyscypliny 
(fizyki, informatyki lub matematyki). Przez Radę Naukową dyscypliny 
rozumie się ogół pracowników Wydziału posiadających tytuł profesora lub 
stopień doktora habilitowanego i firmujących na Wydziale  uprawnienia 
doktorskie z dyscypliny, w której kandydat zamierza ubiegać się o stopień 
doktora. 

1.3. Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale 
FTIMS przedstawia na seminarium referat zawierający przedmiot i zakres 
rozprawy, metody badawcze oraz przewidywane wyniki i zakres badań. 
Rada Naukowa danej dyscypliny może ustalić szczegółowe kryteria, które 
obowiązują kandydatów ubiegających się o wszczęcie przewodu 
doktorskiego.  

1.4. Rada Naukowa danej dyscypliny zwołuje posiedzenie, na którym dokonuje 
wstępnej oceny wniosku, może też proponować dokonanie koniecznych 
zmian i uzupełnień. Rada Naukowa ocenia, czy wniosek znajduje się 
merytorycznie w zakresie objętym odpowiednimi uprawnieniami Wydziału 
oraz dyskutuje kandydaturę promotora (oraz promotora pomocniczego). 
Następnie przeprowadzone zostaje głosowanie w sprawie wystąpienia  
z odpowiednim wnioskiem do Rady Wydziału. Sporządzany jest protokół 
zawierający wynik głosowania.  W przypadkach wątpliwych Rada Naukowa 
za pośrednictwem prodziekana może wystąpić do Rady Wydziału  
o powołanie interdyscyplinarnej komisji do wykonania analogicznych 
czynności. 

1.5. Wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego i powołanie promotora (oraz 
promotora pomocniczego), które uzyskały poparcie danej Rady Naukowej 
(lub komisji, w przypadku doktoratów z tematyki interdyscyplinarnej), są 
przedstawione przez jej reprezentanta na posiedzeniu Rady Wydziału 
FTIMS. Wszczęcie przewodu  i powołanie promotora odbywa się  
w głosowaniu tajnym. Wymagane jest uzyskanie zwykłej większości głosów 
w obecności co najmniej połowy członków Rady Wydziału uprawnionych 
do głosowania.  

 
2. Czynności w przewodzie doktorskim 
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2.1. W przypadku otwartego przewodu doktorskiego, Rada Wydziału FTIMS  
w głosowaniu jawnym (zwykłą większością głosów w obecności 
przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania) powołuje: 

- komisję egzaminacyjną w zakresie dyscypliny podstawowej; 
- komisję egzaminacyjną w zakresie dyscypliny dodatkowej; 
- komisję egzaminacyjną z języka obcego nowożytnego; 
- komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy 

doktorskiej, zwaną komisją doktorską. 
2.2. Składy komisji egzaminacyjnych i komisji doktorskiej proponuje właściwa 

Rada Naukowa. Struktura tych komisji musi być zgodna z obowiązującymi 
przepisami. Do składu komisji doktorskiej wchodzi promotor i recenzenci. 
Spośród członków komisji doktorskiej powoływany jest przewodniczący, 
może również zostać powołany zastępca przewodniczącego.   

2.3. Komisje egzaminacyjne wyznaczają zakres egzaminów i przeprowadzają    
odpowiednie egzaminy doktorskie. Termin egzaminów ustala dziekan lub   
prodziekan w porozumieniu z komisjami. Egzaminy doktorskie odbywają 
się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.  

2.4. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej  
w regulaminie studiów doktoranckich. W przypadku niezaliczenia jednego  
z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może 
wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po 
upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz 
pierwszy i nie więcej niż jeden raz. 

2.5. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod 
opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić 
oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną 
wiedzę kandydata w danej dyscyplinie  naukowej oraz umiejętność 
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.  

2.6. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki 
wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach 
wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub 
przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez 
ministra właściwego do spraw nauki. Rozprawę doktorską może też 
stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeśli 
wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu 
koncepcji, wykonaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji 
wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w punkcie 2.5.  

2.7. Za zgodą Rady Wydziału FTIMS rozprawa doktorska może być 
przedstawiona w języku innym niż polski. Rozprawa doktorska powinna 
być opatrzona streszczeniem w języku polskim i w języku angielskim. 

2.8. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona 
część pracy zbiorowej kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej 
współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej 
powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu 
współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego 
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indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej 
czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku 
przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go 
za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. 

2.9. Rozprawę doktorską w ukończonej wersji wraz ze streszczeniem  
(w języku polskim w wersji elektronicznej i ewentualnymi oświadczeniami 
z punktu 2.8) doktorant przedkłada promotorowi w pięciu egzemplarzach. 
Promotor składa do dziekanatu pracę wraz ze swoją pisemną opinią. 
Dziekan przekazuje je właściwej Radzie Naukowej. 

2.10. Po otrzymaniu pracy i opinii, właściwa Rada Naukowa proponuje osoby 
przynajmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w innej 
szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej niż ta, której pracownikiem 
lub uczestnikiem studiów doktoranckich jest kandydat do stopnia doktora i  
nie będących członkami Rady Wydziału FTIMS. Recenzentem w 
przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku do której  
zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Na posiedzeniu 
Rady Wydziału FTIMS dziekan zgłasza wniosek o powołanie 
zaproponowanych recenzentów. Ich kandydatury są głosowane oddzielnie, 
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności połowy 
członków uprawnionych do głosowania. 

2.11. Recenzje są przesyłane do Dziekanatu w formie papierowej i 
elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia 
otrzymania wniosku o ich sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach 
Rada Wydziału FTIMS może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o 
miesiąc. 

2.12. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia 
rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje Rada 
Wydziału  (komisja doktorska). Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę 
doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która kieruje ją do 
ponownej oceny do tych samych recenzentów. Recenzenci przygotowują 
recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie tej recenzji. 

2.13. Streszczenie rozprawy doktorskiej (w języku polskim) zamieszcza się na 
stronie internetowej Wydziału FTIMS w dniu podjęcia uchwały komisji 
doktorskiej o przyjęciu rozprawy, zaś recenzje umieszcza się na tej stronie 
internetowej w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie  
i recenzje pozostają tam co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. 
Streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje podlegające zamieszczeniu na 
stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie (po otrzymaniu ostatniej 
recenzji) do Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

2.14. Komisja doktorska po stwierdzeniu przeprowadzenia wymaganych 
egzaminów oraz po zapoznaniu się z rozprawą, opinią 
promotora, recenzjami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie 
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przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. 
Komisja może uzależnić przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego 
uzupełnienia lub poprawienia. Sprawę nieprzyjęcia rozprawy  
i niedopuszczenia jej do publicznej obrony komisja przedstawia wraz  
z uzasadnieniem Radzie Wydziału, która podejmuje stosowną uchwałę.  
W przypadku przyjęcia rozprawy komisja ustala termin obrony pracy 
doktorskiej. 

2.15. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji 
doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora i promotora pomocniczego 
(promotor pomocniczy nie jest członkiem komisji i ma głos doradczy na 
posiedzeniu komisji). Obrady prowadzi przewodniczący komisji lub 
zastępca przewodniczącego. Komisja powołuje protokólanta jawnej części 
rozprawy. Na wstępie doktorant przedstawia główne tezy rozprawy 
doktorskiej, po czym recenzenci przedstawiają swoje opinie (w wypadku 
nieobecności recenzenta przewodniczący komisji zarządza odczytanie 
recenzji). Następnie przewodniczący otwiera dyskusję, w której mogą 
uczestniczyć wszyscy obecni na obronie. Doktorant udziela odpowiedzi na  
pytania uczestników obrony, które są przedstawione w protokole z części 
jawnej rozprawy. Doktorant ustosunkowuje się do uwag zawartych  
w recenzjach. Dyskusję kończy wypowiedź kandydata. 

2.16. Po zakończeniu obrony komisja odbywa posiedzenie niejawne, na którym  
w wyniku głosowania tajnego (zwykłą większością głosów) podejmuje 
uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej i wystąpienia do 
Rady Wydziału FTIMS o nadanie stopnia doktora. W oddzielnym 
głosowaniu tajnym (zwykłą większością głosów) komisja, na wniosek  
recenzenta, może uznać rozprawę jako wyróżniającą.  

2.17. Po zakończeniu obrony należy dostarczyć do Dziekanatu protokół z części 
niejawnej podpisany przez przewodniczącego komisji oraz protokół  
z części jawnej z dokładnym ustosunkowaniem się do recenzji  
i odpowiedziami na zadane pytania podpisany przez przewodniczącego 
komisji i protokólanta.  

2.18. Uchwałę o nadaniu stopnia doktora we właściwej dyscyplinie podejmuje 
Rada Wydziału FTIMS w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 
głosów, w obecności co najmniej  połowy członków Rady Wydziału 
uprawnionych do głosowania. Według tych samych zasad przeprowadzane 
jest głosowanie nad uznaniem rozprawy doktorskiej za wyróżniającą, jeśli 
taki wniosek został przegłosowany przez komisję doktorską. Uchwała  
o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. 

2.19. W przypadku przedłużającego się przewodu doktorskiego ostateczny 
termin złożenia rozprawy doktorskiej ustala Rada Wydziału FTIMS po 
zasięgnięciu opinii promotora i komisji doktorskiej (jeśli została 
powołana). Jeśli osoba mająca otwarty przewód doktorski na Wydziale 
FTIMS nie przystąpi  w wyznaczonym terminie do egzaminów doktorskich 
lub nie przedstawi w wyznaczonym terminie rozprawy doktorskiej, Rada 
Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu 
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przewodu doktorskiego. W przypadku uczestnika studiów doktoranckich 
wniosek o zamknięciu przewodu doktorskiego opiniuje kierownik studiów. 

 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Tracą moc wszystkie 

poprzednie uchwały Rady Wydziału dotyczące wszczynania i przeprowadzania 
przewodów doktorskich. 

 
 
 
 


