Zarz1dzenie nr ll
Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 13.09.2006 r.

w sprawie egzamindw doktorskich

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2OO3 r o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65
poz.595 z poin zm.) w zwi4zku z $ 2i{ 3 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnra 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczeg6iowego trybu przeprowadzania
czynnoSci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu
prof'esora (Dz U nr I 5 poz 128 z p62n zm.) zarzEdza sig co nastppuje
.

\l
Kandydat ubiegaj4cy sig o nadanie stopnia naukowego doktora obowi4zany jest do zloZenia
przed przyjpciern rozprawy doktorskiej egzaminow w zakresre:
I ) dyscypliny podstawowej odpowiadaj4ccj tenratowi rozprawy doktor.skicj
2) dyscypliny dodatkowej
3) .1gzyka obcego nowo2ytnego
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Egzaminy doktorskie sklada sig przed komisjami powolanymi przez radg jednostki
organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora
W sklad komisji przeprowadzaj4cych egzaminy doktorskie wchodz4:
w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadaj4cej tematowi rozprawy doktorskiej co
najrnniej cztery osoby posiadaj4ce tytul profesora lub stopien doktora habilitowanego w
zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadaj4cej tematyce rozprawy doktorskiej,
w tym promotor lub promotorzy W sklad komisji mogq wchodzii ponadto recenzenci,
w zakresie dyscypliny dodatkowej - co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna
osoba posiadaj4ca tltul prof'esora lub stopien doktora habilitowanego w zakresie
dzicdziny i dyscypliny naukowej odpowiadajqcej temu egzaminowi,
w zakresie jgzyka obcego nowoZytnego .- co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej
.1edna osoba nauczaj4ca tego jgzyka w szkole wyzszei.
Egzarninatorr z lgzyka obcego nowozytnego pouoluje siq po zasiggnigciu opinii
Kier-ownika Studium Praktycznej Nauki Jgzykow Obcych lub Dziekana Wydzialu
Filologicznego
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Egzaminy doktorskie przeprowadzane s4 w fbrmie ustnej i odbywajq siQ w siedzibie
wtaSciwej jednostki organizacyjnej.
Egzamin z jpzyka obcego nowoZytnego obejmuje sprawdzian umiej gtnoSci poslugiwania
sip jpzykiem w stopniu umozliwiaj4cym porozumiewanie sip
Terminy egzamin6w doktorskich ustala przewodniczqcy rady jednostki organlzacyj neJ w
porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi
Z kaLdego egzaminu winien byc sporz4dzony protokol egzaminu doktorskiego
zawieralqcy zadane pytania i uzyskane oceny
W przypadku niezadowalaj4cych wynik6w egzaminu, kandydat moZe ubiegai sig
o powtorne aoaenie egzaminu nie wczesniej ni2 po uplywie trzech miesipcy i nie wigce.;
niz jeden raz.

54
Za przeprowadzenie egzaminu czlonkom komisji mo2e przyslugiwa6 wynagrodzenie ustalone
na dany rok akademicki przez dziekana.

Q)

Komisje przeprowadzajqce egzaminy doktorskie powolane przed dniem wejscia w 2ycie
niniejszego Zarzqdzenia wykonuj4 swoje zadania na dotychczasowych zasadach.
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Traci moc zarz4dzenie nr 2 Rektora uniwersytetu w Bialymstoku z dnia23 01.2006
sprawie egzaminow doktorskich.
Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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