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 Przy otwarciu przewodu doktorskiego Rada Wydziału (członkowie Rady 

Wydziału posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego) 

powołuje w tajnym głosowaniu Komisję d/s przewodu doktorskiego złożoną z 

co najmniej 10 osób. W skład Komisji wchodzą członkowie Rady posiadający 

tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, w tym: Przewodniczący 

Komisji i Promotor. Recenzenci stają się członkami Komisji po ich powołaniu 

przez Radę Wydziału.  

Jednocześnie Rada powołuje Komisję przeprowadzającą egzaminy doktorskie 

złożoną z trzech podkomisji, do egzaminów: 

- w zakresie dyscypliny podstawowej w składzie: Promotor, Przewodniczący 

Komisji d.s. przewodu doktorskiego, 5 członków Komisji oraz recenzenci 

(na egzaminie musi być obecnych co najmniej 5 osób, w tym recenzent) 

- w zakresie dyscypliny dodatkowej w składzie: Przewodniczący Komisji i co 

najmniej jeden egzaminator 

- w zakresie języka nowożytnego w składzie: Przewodniczący Komisji i co 

najmniej jeden egzaminator 

Skład wszystkich Komisji proponuje Dziekan, członkowie Rady mogą zmienić 

lub uzupełnić proponowany skład.  

Na pierwszym posiedzeniu Komisja d.s. przewodu doktorskiego: 

- zapoznaje się z rozprawą  doktorską oraz opinią promotora  

- proponuje recenzentów rozprawy (jeżeli członek Komisji zostanie 

zaproponowany na recenzenta Przewodniczący Komisji może zaproponować 

uzupełnienie składu Komisji) 

- wyznacza termin egzaminów doktorskich – do 3 miesięcy od daty 

posiedzenia Rady Wydziału na którym powołani zostaną  recenzenci 

Wniosek Komisji zatwierdza Rada Wydziału. 



 

Na drugim posiedzeniu Komisja d.s. przewodu doktorskiego: 

- zapoznaje się z recenzjami 

- formułuje wniosek o przyjęcie pracy doktorskiej i dopuszczenie do 

publicznej obrony  (na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem 

obrony). 

 

Na trzecim posiedzeniu, po obronie rozprawy doktorskiej,  Komisja d.s. 

przewodu doktorskiego formułuje wniosek do Rady Wydziału w sprawie 

nadania stopnia naukowego doktora, na podstawie wyniku tajnego głosowania. 

 

W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć inni członkowie Rady posiadający 

tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego. Decyzje Komisji 

podejmowane są w tajnym głosowaniu z udziałem tylko członków Komisji. 

 

W razie nieobecności przewodniczącego Komisji Dziekan powołuje jego 

zastępcę spośród członków Komisji d/s przewodu doktorskiego. 

 
 


