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R E G U L A M I N P O S T ^ P O W A N I A W P R Z E W O D A C H D O K T O R S K I C H 

uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej lUNG-PIB 
w dniu 17 grudnia 2014 r. 

Podstaw^ prawn^ do ustanowienia regulaminu post^powania w przewodach doktorskich 

stanowi^: 

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pozn. zm.). 

2. Rozporz^dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 3 pazdziemika 2014 r. 
w sprawie szczegolowego trybu i warunkow przeprowadzania czynnosci 
w przewodzie doktorskim, w post^powaniu habilitacyjnym oraz post^powaniu 
o nadanie tytulu profesora (Dz. U., poz. 1383). 

I . Zasady ogolne 

1. Przewod doktorski jest post^powaniem wszczynanym wyl^cznie na wniosek 
zainteresowanej osoby. 

2. Kandydat ubiegaj^cy si^ o uzyskanie stopnia doktora przed zlozeniem wniosku 
o wszcz^cie przewodu doktorskiego musi posiadac: 

a) tytul zawodowy magistra, magistra inzyniera lub iimy rownorzedny szczegolnie 
z zakresu nauk rolniczych lub przyrodniczych albo dyplom, o ktorym mowa w art. 
191a, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z pozn. zm.); 

b) CO najmniej jedn^ publikacj? naukow^ w recenzowanym czasopismie naukowym 
o zasi^gu CO najmniej krajowym z listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego lub 
recenzowanym sprawozdaniu z mi^dzynarodowej konferencji naukowej. 

I I . Zasady szczegolowe 

1. Kandydat spelniaj^cy warunki wymienione w pkt I . 2 niniejszego regulaminu, sklada 
do Dyrektora Instytutu wniosek o wszcz^cie przewodu doktorskiego. 

2. Do wniosku kandydat dol^cza: 

a) zyciorys; 

b) odpis (kopi?) dyplomu potwierdzaj^cego posiadanie tytuhi zawodowego; 

c) propozycje tematu i koncepcj? rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru 
wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie ktorych ma bye otwarty 
przewod doktorski oraz propozycj? osoby promotora i ewentualnie promotora 
pomocniczego lub kopromotora, a takze wskazuje dyscypliny dodatkow^ 
(preferowana filozofia lub ekonomia) nowozytny jyzyk obey, ktore wchodz^ 
w zakres egzaminow doktorskich; 
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d) wykaz prac naukowych i innych pubUkacji oraz informacj? o dziatalnosci 
popularyzuj^cej nauk?; 

e) opinio opiekuna naukowego o stopniu zaawansowania badah; 

f) kopi? certyfikatu (w przypadku jego posiadania) potwierdzaj^cego znajomosc 
nowozytnego j?zyka obcego zgodnego z zal^cznikiem nr 1 do Rozporz^dzenia 
MNiSW z dnia 3 pazdziemika 2014 r. (Dz. U., poz. 1383). 

3. Kandydat moze zal^czyc wniosek o wyrazenie zgody na przedstawienie rozprawy 
doktorskiej w jyzyku obcym - innym niz jyzyk polski. 

4. Dyrektor Instytutu przekazuje wniosek wraz z zal^cznikami wymienionymi w pkt. 2 
i 3 do Komisji Rady Naukowej lUNG-PIB ds. Przewodow Doktorskich i Rozwoju 
Kadry Naukowej, ktora go weryfikuje i ustala termin otwartego seminarium 
naukowego, na ktorym kandydat przedstawia koncepcj? rozprawy doktorskiej, 
metodyky i dotychczasowe wyniki badan. 

5. Seminarium z udzialem Komisji i opiekuna naukowego kandydata odbywa si? co 
najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Rady Naukowej. Komisja sporz^dza 
protokol z seminarium, w ktorym zawiera wniosek o wszczycie przewodu 
doktorskiego wraz z propozycj^ tytulu rozprawy, promotora lub tez promotora 
pomocniczego. W przypadku przewodu doktorskiego prowadzonego w ramach 
wspolpracy miydzynarodowej moze bye wskazany dodatkowo kopromotor. Komisja 
wniosek przedstawia na plenamym posiedzeniu Radzie Naukowej. 

6. Po dyskusji nad wnioskiem Rada Naukowa podejmuje uchwaly o wszczyciu (lub 
odmowie wszczycia) przewodu doktorskiego oraz uchwaly dotycz^ce zatwierdzenia 
tematu rozprawy doktorskiej a takze wyznaczenia promotora lub tez promotora 
pomocniczego, b^dz kopromotora. Ponadto Rada wyznacza egzaminy doktorskie 
z dyscypliny podstawowej i dodatkowej oraz nowozytnego jyzyka obcego. 

7. Przed przyjyciem rozprawy doktorskiej przez Rady Naukow^ kandydat zdaje 
egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej i dodatkowej oraz nowozytnego 
jyzyka obcego. Kandydat, ktory przedstawii we wniosku o wszczycie przewodu 
doktorskiego certyfikat potwierdzaj^cy znajomosc jyzyka obcego jest zwolniony 
w tym zakresie z egzaminu. 

8. Kandydat przedklada promotorowi rozprawy doktorsk^ wraz ze jej streszczeniem 
w jyzykach - polskim i angielskim. 

9. Promotor przekazuje Przewodnicz^cemu Komisji RN ds. Przewodow Doktorskich 
i Rozwoju Kadry Naukowej rozprawy doktorsk^ wraz ze swoJ4 pisemn^ opini^. 
Komisja zapoznaje siy z rozprawy doktorsk^ i opinio promotora, sprawdza zgodnosc 
brzmienia tytulu rozprawy z wersj^ zatwierdzon^ przez Rady, weryfikuje dokumenty 
potwierdzaj^ce zdanie egzaminow doktorskich i w porozumieniu z przewodnicz^cym 
Rady Naukowej przedstawia w pisemnym wniosku osoby proponowane na 
recenzentow rozprawy doktorskiej. 

10. Rada Naukowa na wniosek Komisji powoluje co najmniej dwoch recenzentow. 
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11. Po otrzymaniu recenzji Rada, w przypadku przewodu wszczytego w nowym trybie, 
przekazuje recenzje i streszczenie rozprawy doktorskiej Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytuiow w formie elektronicznej. Przewody doktorskie wszczyte przed 
wejsciem w zycie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455) ŝ  
prowadzone na podstawie przepisow obowi^zuj^cych w poprzednim okresie. 

12. Komisja ds. Przewodow Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej zapoznaje siy 
z recenzjami rozprawy i wnioskuje do Rady o przyjycie rozprawy doktorskiej 
i dopuszczenie doktoranta do jej publicznej obrony. 

13. Podczas obrony, na otwartym posiedzeniu Rady Naukowej, kandydat omawia glowne 
zalozenia i wyniki rozprawy doktorskiej, (ktore powinny bye rowniez wylozone 
w formie autoreferatu) a nastypnie recenzenci przedstawiaj^ swoje opinie i rozpoczyna 
siy dyskusja. 

14. Po zakonczeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym, Rada Naukowa podejmuje 
uchwaly w sprawie przyjycia obrony rozprawy oraz nadania stopnia doktora. 

1. Przewod doktorski moze bye zamkniyty lub umorzony. 

2. Uchwala Rady Naukowej o zamkniyciu (negatywnym zakonczeniu) przewodu 
doktorskiego moze bye podjyta w przypadkach: 

a) nie przyst^pienia kandydata w wyznaczonym terminie do egzaminow doktorskich, 

b) nie przedstawienia rozprawy doktorskiej w wyznaczonym terminie. 

3. Przewod doktorski nie zakohczony nadaniem stopnia doktora, z powodow 
wymienionych w pkt. 2, jest zamykany przez Rady Naukow^ na wniosek Komisji ds. 
Przewodow Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej po uplywie 5 lat od daty 
wszczycia. W sytuacjach losowych, na wniosek doktoranta, termin zakonczenia 
przewodu doktorskiego moze bye przedluzony o 1 rok. 

4. Dla przewodow doktorskich wszczytych przed wejsciem w zycie niniejszego 
Regulaminu ustala siy (w zal^czniku) kalendarium ich zakonczenia. 

5. Umorzenie przewodu doktorskiego moze nast^pic w przypadku pisemnego wniosku 
kandydata zglaszaj^cego rezygnacjy z kontynuacji przewodu lub smierci doktoranta. 
Umorzenie jest to zamykanie postypowania po stwierdzeniu niemozliwosci, 
bezcelowosci lub bezprzedmiotowosci dalszego jego prowadzenia. 

6. W zakresie nie okreslonym niniejszym Regulaminem stosuje siy przepisy Ustawy 
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach 
i tytule w zakresie sztuki oraz wydanych rozporz^dzeh wykonawczych. 

7. Regulamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia. 

I I I . Inne zasady 

Sekretarz 



4 

Zal^cznik do Regulaminu postypowania 
w przewodach doktorskich uchwalonego 
przez Rad? Naukow^ lUNG-PIB 
w dniu 17 grudnia 2014 r. 

Kalendarium 
terminow zakonczenia przewodow doktorskich 

Rok wszczycia 
przewodu doktorskiego 

Rok zakonczenia * 
przewodu doktorskiego 

Liczba wszczytych 
przewodow doktorskich 

2002 2016 1 
2008-2011 2017 6 
2012-2013 2018 4 

2014 2019 4 

dla przewodow wszczynanych po wejsciu w zycie niniejszego regulaminu termin ich 
zakonczenia w kazdym przypadku jest ustalany indywidualnie na okres 5 lat, liczac od dnia 
podjycia uchwaly Rady Naukowej w sprawie wszczycia przewodu doktorskiego. 


