Gdynia, 05.11.2018 r.

Wszczęcie przewodu doktorskiego odbywa się obecnie wg przepisów dotychczasowych
i jest możliwe wg tychże przepisów najdalej do 30 kwietnia 2019 roku
(art.179 pkt.2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z dnia 30.08.2018 r. poz. 1669)

Przewód doktorski wszczęty wg przepisów dotychczasowych powinien zostać zakończony
najdalej do 31.12.2021 roku – inaczej zostanie umorzony albo zamknięty z mocy art. 179 pkt. 4 Ustawy z dnia 3

lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z dnia
30.08.2018 r. poz. 1669
W przypadku obecnych doktorantów dostępne są informacje opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na stronie http://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania

Wszelkie niezbędne dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego wg przepisów dotychczasowych
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
- Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego1 jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej
w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co
najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących
finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
- Podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowane do Rady Instytutu Oceanografii UG
ze sformułowanym tematem rozprawy i wskazaniem obszaru wiedzy2, dziedziny2 i dyscypliny naukowej2, w zakresie
której ma być otwarty przewód, a także propozycję osoby promotora lub promotorów i ewentualnie promotora
pomocniczego1 oraz dyscypliny dodatkowej3.
W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej (na podstawie porozumienia)
rada jednostki organizacyjnej może powołać kopromotora.
- Życiorys naukowy zawierający wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych, wraz z dokumentacją ich
publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę,
- Plan pracy doktorskiej zaakceptowany przez przyszłego promotora,
- Zgoda na opiekę wyrażona przez proponowane osoby i opinia przyszłego promotora,
- Odpis dyplomu magisterskiego4.
Ponadto:
Kandydat do stopnia doktora może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:
- certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego5, co zwalnia z egzaminu,
- wniosek do Rady jednostki z prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż
język polski.
1) Procedura wszczęcia przewodu doktorskiego wg znowelizowanej ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18.03.2011 r.),
2) Odpowiednio: obszar nauk przyrodniczych, dziedzina: nauki o Ziemi, dyscyplina naukowa: oceanologia,
3) Dyscyplina dodatkowa – do wyboru filozofia lub ekonomia,

4) Oryginał lub poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopia
dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lub dyplomu,
5) Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik do
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. (poz. 1842).
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