Wyciąg z Regulaminu postępowania Komisji ds. przewodów doktorskich
w dyscyplinie „chemia”
1. Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego
1.1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej „kandydatem”,
zwraca się z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego do Dziekana Wydziału.
Kandydat składa komplet dokumentów zgodnie z Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. Z dokumentami zapoznaje się
Sekretarz Komisji ds. przewodów doktorskich (zwany Sekretarzem Komisji). Komplet
dokumentów zawiera:
 podanie do Dziekana,
 odpis dyplomu ukończenia studiów,
 życiorys naukowy,
 proponowany temat rozprawy doktorskiej, informację o rozprawie (tezy, założenia,
dotychczas uzyskane wyniki, plan dalszych badań),
 propozycję osoby promotora i ewentualnie promotora pomocniczego oraz dyscypliny
dodatkowej i języka obcego jako przedmiotów egzaminacyjnych w ramach
prowadzonego przewodu,
 wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego (o ile takowe
posiada),
 wykaz prac naukowych potwierdzony zaświadczeniami redakcji o przyjęciu do
druku lub kopiami pierwszych stron,
 opinię opiekuna naukowego,
 zaświadczenie z miejsca pracy o gotowości pokrycia kosztów związanych
z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego lub deklarację pokrycia kosztów przez
kandydata (nie dotyczy pracowników WTiICh),
 informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się wcześniej
o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie „chemia”.
1.2. Komisja lub jednoosobowo jej przewodniczący powołuje spośród członków
posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego zespół
opiniujący i wyznacza termin oraz miejsce seminarium, na którym kandydat wygłasza
referat prezentujący koncepcję pracy, dotychczas uzyskane wyniki oraz plan dalszych
badań. Po seminarium Komisja na postawie pisemnej opinii formułuje wniosek na temat
możliwości otwarcia przewodu doktorskiego.
1.3. Wniosek Komisji jest przedłożony Radzie Wydziału do zatwierdzenia.
1.4. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego,
zatwierdzenia tematu i promotora pracy (oraz ewentualnie promotora pomocniczego),
a także przedmiotów egzaminów doktorskich (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki).
Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie (lub przyjęcie do druku)
przez kandydata co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie mającym Impact Factor.

