Przebieg przewodu doktorskiego
Opracowane na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 30 października 2015 r. i regulacji
obowiązujących na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
Czynności

Wykonawca

1. Otwarcie przewodu doktorskiego (wymagane podanie do
uchwała RW (pierwsze
Dziekana wraz z dokumentacją uprzednio zweryfikowane pod
posiedzenie)
względem formalnym przez Kierownika studiów doktoranckich).
Kandydat przedstawia koncepcję rozprawy członkom Rady
Wydziału (max 10 min.) i odpowiada na pytania
2. Wyznaczenie promotora. Możliwe jest wyznaczenie również:
promotora pomocniczego, kopromotora (doktorat w ramach
współpracy międzynarodowej) lub drugiego promotora
(rozprawa interdyscyplinarna) – wyłącznie na pisemny wniosek
Doktoranta.

uchwała RW (pierwsze
posiedzenie)

3. Powołanie komisji egzaminacyjnych (dyscyplina podstawowa – uchwała RW (pierwsze
co najmniej 4 osoby, dyscyplina dodatkowa i nowożytny
posiedzenie)
język obcy – co najmniej 3 osoby
4. Egzaminy doktorskie (przed przyjęciem rozprawy)

Komisje egzaminacyjne

5. Promotor przedstawia Dziekanowi zaakceptowaną rozprawę
wraz z pisemną opinią (par 5.2)

Promotor

6. Powołanie dwóch recenzentów (nie może być osoba, w stosunku uchwała RW (drugie
do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej
posiedzenie)
bezstronności)
7. Recenzenci przesyłają recenzje w wersji drukowanej i
elektronicznej (do 2 miesięcy od zawiadomienia, możliwość
przedłużenia o miesiąc)

Recenzenci

8. Dziekan dokonuje oceny formalnej poprawności nadesłanych
recenzji

Dziekan

9. Przesłanie recenzji oraz kopii streszczenia rozprawy w wersji
elektronicznej do CK

Dziekanat

10. Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do obrony (na podstawie
recenzji i opinii promotora)

uchwała RW (trzecie
posiedzenie)

11. Powołanie komisji doktorskiej (co najmniej 7 osób)

uchwała RW (trzecie
posiedzenie)

12. Zawiadomienie o obronie oraz publikacja na stronie WWW
streszczenia i recenzji

Dziekanat

13. Obrona

Komisja doktorska

14. Uchwała o przyjęciu obrony. Zatwierdzenie projektu uchwały
RW o nadaniu stopnia doktora

Komisja doktorska

15. Przyjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora

uchwała RW (czwarte
posiedzenie)

16. Złożenie w Rektoracie egzemplarzy opublikowanej rozprawy /
części rozprawy (wymóg prawa kościelnego) – warunek
promocji akademickiej

Doktor

Regulacje wprowadzone Rozporządzeniem MNiSW z dn. 30 października 2015 r. obowiązują dla
przewodów doktorskich otwartych po 24 listopada 2015 r. (data i sposób wejścia w życie nowych
regulacji, zob. par. 33-34).

