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Tryb postępowania w przewodzie doktorskim

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki  (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 882).

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016  r. w sprawie szczegółowego trybu 

i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu 

o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586).
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Stopień doktora nauk leśnych:

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego

W celu wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć do dyrektora IBL:

1) wniosek o wszczęcie przewodu,

2) odpisy dyplomów ukończenia uczelni wyższej,

3) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny nauki,

w zakresie których ma być otwarty przewód, oraz dyscypliny dodatkowej,

4) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, ewentualnie drugiego promotora, kopromotora

lub promotora pomocniczego,

5) wykaz prac naukowych, dorobku naukowego oraz działalności popularyzującej wiedzę z zakresu nauk leśnych,

6) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia

doktora,

7) opinię dotychczasowego opiekuna naukowego.

UWAGA: Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej 

do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej 

w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism MNiSW.
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Stopień doktora nauk leśnych:

2. Wyznaczenie opiekuna naukowego

Rada Naukowa IBL w głosowaniu tajnym wyznacza promotora, który sprawować będzie opiekę naukową nad

doktorantem.

Ponadto RN IBL może dodatkowo wyznaczyć:

1) drugiego promotora – w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej,

2) kopromotora – w przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego w ramach współpracy międzynarodowej,

3) promotora pomocniczego – w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu

opieki naukowej nad kandydatem, przy czym promotorem pomocniczym może być osoba ze stopniem naukowym

doktora.
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cd. Stopień doktora nauk leśnych:

3. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych
Pismo z prośbą o wyznaczenie komisji egzaminacyjnych należy skierować do przewodniczącego RN IBL.

Komisje egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie, powołuje się z:

1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,

2) dyscypliny dodatkowej,

3) nowożytnego języka obcego.

Z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego jest zwolniony kandydat, który załączył do wniosku o wszczęcie

przewodu doktorskiego jeden z certyfikatów wymienionych w załączniku do Rozporządzenia.

4. Przekazanie rozprawy doktorskiej celem wyznaczenia recenzentów

Po zdaniu egzaminów doktorskich, doktorant przedkłada promotorowi 3 egz. rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem

oraz ich kopię na informatycznym nośniku danych, zaś promotor kieruje je wraz ze swoją pisemną opinią do

przewodniczącego RN IBL.

RN IBL wyznacza dwóch recenzentów, którzy mają 2 miesiące na przygotowanie recenzji.

5. RN IBL po zapoznaniu się z recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej

i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
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cd. Stopień doktora nauk leśnych:

6. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu RN IBL, w którym bierze udział co najmniej jeden

recenzent i promotor.

Podczas obrony:

• promotor przedstawia sylwetkę doktoranta,

• doktorant przedstawia główne tezy rozprawy doktorskiej (prezentacja),

• recenzenci odczytują recenzje,

• obecni na obronie kierują pytania do doktoranta,

• doktorant udziela odpowiedzi na zadane pytania,

• doktorant odczytuje odpowiedzi na recenzje.

Następnie, w części niejawnej, rozpoczyna się dyskusja oraz głosowanie tajne nad przyjęciem i ewentualnym wyróżnieniem

rozprawy doktorskiej i jej obrony oraz nad nadaniem stopnia doktora.

Ostatnim punktem podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej jest:

• publiczne ogłoszenie decyzji Rady Naukowej.
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cd. Stopień doktora nauk leśnych:

Uchwały podejmowane przez RN IBL w ramach przewodu doktorskiego:

1) Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora/promotora 

pomocniczego/kopromotora/drugiego promotora,

2) wyznaczenie recenzentów,

3) przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony,

4) przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,

5) nadanie stopnia doktora nauk leśnych,

6) wyróżnienie rozprawy doktorskiej oraz jej obrony.


