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Uchwała Rady Wydziału z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad 

przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej 
 

Przewody doktorskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 
przeprowadza się zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z dnia 16 kwietnia 
2003 r. z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 
stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach 
doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 15, poz. 
128 z dnia 3 lutego 2004 r. z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem. W sprawach 
nieuregulowanych w wymienionych aktach prawnych obowiązują przepisy niniejszej uchwały. 

 
I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 

1. Przed złożeniem wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, doktorant przedstawia 
proponowany temat i koncepcję rozprawy na seminarium wydziałowym.  

2. Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego doktorant składa Dziekanowi 
dokumenty wymienione w rozporządzeniu oraz: 

- życiorys, 

- opinię proponowanego promotora i jego pisemną zgodę na przyjęcie funkcji promotora, 

- zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z przewodem doktorskim (nie dotyczy 
pracowników Wydziału i słuchaczy wydziałowego studium doktoranckiego). 

 
II. Powołanie komisji doktorskiej 

3. Rada Wydziału powołuje ze swego składu pięcioosobową komisję doktorską, ze 
wskazaniem przewodniczącego, do rozstrzygania w przedmiocie przyjęcia rozprawy 
doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony. Skład 
komisji proponuje Dziekan. W skład komisji doktorskiej wchodzą ponadto, z dniem 
powołania, recenzenci rozprawy oraz promotor.  

 
III. Egzaminy doktorskie 

4. Egzaminy doktorskie zdawane są po wszczęciu przewodu doktorskiego, przed przyjęciem 
rozprawy doktorskiej. 

5. Doktorant przedstawia przewodniczącemu komisji doktorskiej wnioski o ustalenie dyscypliny 
dodatkowej i języka obcego nowożytnego będących przedmiotem egzaminów doktorskich. 
Przewodniczący komisji doktorskiej podejmuje decyzję w przedmiocie akceptacji propozycji.  

6. Rada Wydziału powołuje komisję przeprowadzającą egzamin doktorski w zakresie 
dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co 
najmniej czterech osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego  
w tejże dyscyplinie; w skład komisji wchodzi także promotor.  

7. Rada Wydziału powołuje komisję przeprowadzającą egzamin doktorski w zakresie 
dyscypliny dodatkowej; w skład komisji wchodzą trzy osoby, w tym przewodniczący komisji 
doktorskiej i promotor; co najmniej jeden z członków komisji powinien posiadać tytuł 
naukowy lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny egzaminacyjnej. 

8. Rada Wydziału powołuje komisję przeprowadzającą egzamin doktorski w zakresie języka 
obcego nowożytnego; w skład komisji wchodzą trzy osoby: przewodniczący komisji 
doktorskiej, promotor oraz osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej. 

9. Terminy egzaminów ustala Dziekan w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi. 

10. Zakres egzaminów doktorskich ustalają odpowiednie komisje egzaminacyjne. 

11. Egzamin z dyscypliny podstawowej może być przeprowadzony tylko w przypadku obecności 
co najmniej czterech członków komisji egzaminacyjnej. 

12. Egzaminy z dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego są przeprowadzane tylko 
w przypadku obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. 

13. Decyzje w przedmiocie przyjęcia egzaminów doktorskich są podejmowane w drodze uchwał 
komisji egzaminacyjnych. Przyjęcie egzaminu wymaga bezwzględnej większości głosów. 
Głosowanie jest jawne, o ile żaden z członków komisji nie stawia wniosku  
o przeprowadzenie głosowania tajnego. 
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IV. Złożenie rozprawy doktorskiej 

14. Doktorant składa rozprawę promotorowi w pięciu egzemplarzach drukowanych oraz w 
wersji elektronicznej. 

15. Promotor przekazuje rozprawę wraz ze swoją opinią Dziekanowi. 
 

V. Powoływanie recenzentów rozprawy doktorskiej 

16. Po złożeniu rozprawy przez doktoranta, komisja przygotowuje listę kandydatów na 
recenzentów rozprawy. Recenzentów powołuje Rada Wydziału.  

 
VI. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony 

17. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej 
obrony podejmuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy 
obecności co najmniej sześciu członków komisji doktorskiej, w tym promotora i co najmniej 
jednego recenzenta. 

18. Komisja doktorska może uzależnić przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego uzupełnienia lub 
poprawienia.  

19. W przypadku odmowy przyjęcia rozprawy przez komisję doktorską, Rada Wydziału może 
zaakceptować stanowisko komisji, przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez tę 
samą komisję lub powołać nową komisję doktorską.  

 
VII. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

20. Termin i miejsce publicznej obrony wyznacza Dziekan na wniosek przewodniczącego 
komisji doktorskiej. 

21. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona tylko w przypadku 
obecności co najmniej sześciu członków komisji doktorskiej, w tym promotora i co najmniej 
jednego recenzenta. 

 
VIII. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

22. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia publicznej obrony podejmuje się w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej sześciu członków komisji 
doktorskiej, w tym promotora i co najmniej jednego recenzenta. 

23. W przypadku przyjęcia publicznej obrony przez komisję doktorską, przewodniczący komisji 
przedstawia na posiedzeniu Rady Wydziału projekt uchwały w przedmiocie nadania stopnia 
naukowego doktora.  

 
IX. Zamknięcie przewodu doktorskiego 

24. Odmowa przyjęcia rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału zamyka przewód doktorski. 

25. Rada Wydziału może również zamknąć przewód doktorski, jeżeli doktorant nie przystąpił do 
publicznej obrony w ciągu pięciu lat od daty otwarcia przewodu doktorskiego lub wystąpił  
z wnioskiem o zamknięcie przewodu doktorskiego. 

 
XI. Przepisy końcowe 

26. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Wydziału i zastępuje uchwałę Rady 
Wydziału z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania 
przewodów doktorskich na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 


