
Dopuszczenie rozprawy doktorskiej do obrony 

 

 Przewodniczący komisji doktorskiej po otrzymaniu wszystkich recenzji, nie później  niż 

w ciągu 14 dni, zwołuje posiedzenie komisji doktorskiej celem dokonania analizy recenzji oraz 

podjęcia uchwały komisji o dopuszczeniu kandydata do etapu publicznej obrony rozprawy 

doktorskiej albo odmowie dopuszczenia i przekazaniu sprawy Radzie. 

➢ Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała 

pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz spełnia wymagania, o których 

mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

➢ Komisja doktorska po dokonaniu analizy wszystkich recenzji rozprawy doktorskiej 

podejmuje uchwałę o dopuszczeniu kandydata do etapu publicznej obrony rozprawy 

doktorskiej albo odmowie dopuszczenia i przekazania sprawy radzie naukowej w 

drodze głosowania jawnego, w postaci głosowania alternatywnego – za 

dopuszczeniem albo odmową dopuszczenia kandydata do etapu publicznej obrony; w 

głosowaniu tym nie przewiduje się głosów wstrzymujących się. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

➢ W przypadku podjęcia uchwały o dopuszczeniu kandydata do publicznej obrony 

przewodniczący komisji ustala z jej członkami termin publicznej obrony, nie wcześniej 

jednak niż po upływie 21 dni od dnia bieżącego posiedzenia. 

➢ Przewodniczący komisji doktorskiej niezwłocznie zawiadamia inne jednostki 

organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora w danej 

dyscyplinie naukowej o terminie i miejscu publicznej obrony na co najmniej dziesięć 

dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenia w 

tej sprawie na stronie internetowej Uczelni. W zawiadomieniach oraz ogłoszeniu 

podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu 

umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz nie później niż 30 dni przed 

wyznaczonym terminem obrony rozprawy doktorskiej publikuje na stronie BIP oraz 

wprowadza do systemu POL-on. 

 

 

 



Obrona rozprawy doktorskiej 

 

 W posiedzeniu komisji doktorskiej obejmującym etap publicznej obrony może wziąć 

udział każdy. 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej obejmuje następujące etapy: 

✓ promotor rozprawy doktorskiej dokonuje prezentacji sylwetki kandydata, a także 

przebieg jego rozwoju naukowego oraz dorobku publikacyjnego; 

✓ kandydat referuje główne założenia i wyniki przeprowadzonych badań, przedstawiając 

je w postaci prezentacji multimedialnej; 

✓ recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swoje opinie na jej temat; 

✓ kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach; 

✓ przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabrać głos wszystkie 

osoby obecne w sali. W dyskusji mogą być zadawane kandydatowi pytania odnoszące 

się do treści rozprawy oraz przedstawiane poglądy polemiczne; 

✓ kandydat odpowiada na pytania zadane w trakcie otwartej dyskusji. 

 

 

➢ Po zakończeniu publicznej obrony komisja dokonuje szczegółowej oceny jej przebiegu, 

obrady komisji w tej części mają charakter zamknięty. Dokonana ocena stanowi 

uzasadnienie uchwały komisji w sprawie przyjęcia albo odmowy przyjęcia obrony. 

➢ Po dokonaniu oceny komisja w drodze głosowania podejmuje uchwałę w sprawie 

przyjęcia publicznej obrony i skierowaniu do Rady wniosku o nadanie stopnia 

naukowego doktora albo odmowie przyjęcia obrony i skierowaniu do Rady wniosku o 

odmowę nadania stopnia naukowego doktora. Od decyzji o odmowie nadania stopnia 

doktora przysługuje odwołanie do RDN, art. 193 Ustawy. 

➢ Po zakończeniu posiedzenia komisji jej przewodniczący niezwłocznie przekazuje 

podjętą uchwałę oraz dokumentację posiedzeń komisji przewodniczącemu Rady. 

➢ Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny przekazuje otrzymaną od komisji 

dokumentację do Senatu Akademii Kaliskiej celem podjęcia uchwały w tym zakresie. 

 

 



➢ Senat podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego 

doktora w sposób określony w swoim regulaminie. 

 

 


