Warunki wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej,
wyznaczenie recenzentów i składu komisji egzaminów doktorskich
Wszelkie niezbędne dokumenty
należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu Oceanografii UG
w terminie umożliwiającym wprowadzenie danej sprawy do „Programu Obrad Rady IO”
rozsyłanego z tygodniowym wyprzedzeniem do członków Rady Instytutu

Doktorant dostarcza do Sekretariatu Instytutu Oceanografii UG:
- rozprawę doktorską w 5 lub 6* egzemplarzach (*jeśli powołano więcej niż jednego promotora),
- opinię promotora/promotorów,
- uaktualnione CV.

Ponadto:
- tytuł pracy doktorskiej, podpisy pod tabelami i rysunkami powinny być dwujęzyczne (j. polski i j. angielski);
- praca doktorska powinna zawierać kilkustronicowe streszczenie w j. angielskim (dla prac pisanych w
języku polskim), lub w j. polskim (jeśli rozprawa została przygotowana w języku obcym);
- promotor pracy proponuje na piśmie przedmioty egzaminów doktorskich (z języka obcego nowożytnego1,
z dyscypliny podstawowej2 i dyscypliny dodatkowej3).
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1) Kandydaci, którym wszczęto przewód doktorski na nowych zasadach po 01.10.2011 r., mogą być zwolnieni
z egzaminu doktorskiego w zakresie obcego języka nowożytnego, jeśli posiadają certyfikat potwierdzający
znajomość języka obcego - Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego
stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.
(poz. 1842),
2) Dyscyplina podstawowa - odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej,
3) Dyscyplina dodatkowa - do wyboru filozofia lub ekonomia.

Ponieważ od dnia 1 października 2011 roku obowiązuje Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o
zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
poniżej zestawiono najważniejsze zmiany odnoszące się do przewodów doktorskich.
WSTĘPNE PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Stare zasady - obowiązują kandydatów, którym
wszczęto przewody doktorskie przed dniem
01.10.2011 r. oraz tych, którzy wybrali procedowanie
przewodu doktorskiego wg starych przepisów
obowiązujących jeszcze przez 2 lata od wejścia w
życie znowelizowanej ustawy.

Nowe zasady - Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o
zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455)

Rozprawa musi mieć formę maszynopisu.

Rozprawa może mieć formę maszynopisu książki,
wydanej książki lub spójnego tematycznie zbioru
artykułów w indeksowanych czasopismach.

Rozprawa musi być przedstawiona w języku polskim
(dopuszczalne pewne wyjątki).

Rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż
polski (za zgodą Rady).

Co najwyżej jeden recenzent może być pracownikiem
instytucji przeprowadzającej przewód lub pracownikiem
instytucji zatrudniającej doktoranta.

Żaden recenzent nie może być pracownikiem instytucji
przeprowadzającej przewód ani pracownikiem instytucji
zatrudniającej doktoranta.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw obowiązująca od
01.10.2011 r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i
warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu
o nadanie tytułu profesora
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