
Uchwala nr 1731

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
zdnia2T maja 2015 r.

w sprawie zosad wyrdZniania rozpraw doktorskich

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt l1a Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat

Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastqpuje:

sl
1. Senat Uniwersytetu w Bialymstoku okresla nastgpuj 4ce zasady wyr62niania rozpraw

doktorskich, kt6rych publiczna obrona odbyla sig w jednostkach organizacyjnych

uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora:

lj r.ozprawa doktor.ska moZe byi wyr6Zniona w przypadku spelnienia l4cznie

rrrstgpujqcYch u arLtlrktrw:
a) *.niosek o wyr.6znienie rozprawy doktorskiej przedstawiony jest w recenzjach obu

recenzentow z zaslrzeaeniem. Ze warunek uwaza sig za spelniony r6wnie2 wtedy,

gdy jest sformulowany w jednej recenzji, a drugi recenzent zglasza wniosek po

zakonczeniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
b) doktorant ze wszystkich egzamir.r6w doktorskich uzyskal oceny bardzo dobre,

2) rada jednostki podejmLrje uchwalE o wyr62nieniu rozpraw doktorskiej w glosowantu

tajnym wigkszoSci4 oo najmniej 2/3 glos6w przy obecno(ci co najmniej polowy o96lnej

liczby os6b uprawnionych do glosowania w sprawie nadania stopnia doktora,

3) rada jednostki na posiedzeniu poswigconym publicznej obronie rozprawy doktorskiej,

przed przystqpieniem do glosowania tajnego nad wnioskiem o wyr62nienie rczptawy

doktorskiej, przeprowadza dyskus.ig w sprawie, czy rozprawa"

a) przekricia istotnie Sred'i poziom prac doktorskich w zakresie rangi

rozwi4zywanego problemn orazjakoSci i zakresu badan,

b) wyrti2nia sig oryginalnoSoiq zastosownnych metod i narzqdzi badawczych,

c) posiada wy'j4tkowe walory poznawcze lub praktyczne,

4) w pizypadku przekazania przez radg jednostki uprawnienia do przyjgcia publicznej

obiony rozprawy doktorskiej powolanej w tym celu komisji, rada jednostki podejmuje

uchwalg, o kt6rej mowa w pkt 2, na wniosek kornisji. Komisja wystgpuje do rady

jednostki z wnioskien, o wyr62nienie rozprawy doktorskiej po pozlt)'wnym

zaopiniowaniu wniosku w glosowaniu tajnym wigkszosci4 co najmniej 2/3 glos6w przy

obeinoSci oo najmniej polowy og6lnej liczby os6b uprawnionych do glosowania

w sprawie przyjgcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej' Komisja przed

przyst4pieniem do glosowania tajnego nad wnioskiem o wyr62nienie rozprawy

doktorskiej przeprowadza dyskusjg, o kt6rej mowa w pkt 3.

2. Protok6l niejawnego posiedzenia rady lub komisji z publicznej obrony rozprawy

doktorskiej powinien zawierat jej opiniE na temat kazdego z kryteri6w wymienionych

w ust. 1 Dkt 3.



3. osoba, w kt6rej przewodzie doktorskim rada jednostki podjgla uchwalg o wy'r62niemu
rozprawy doktorskiej, otrzymuje dyplom doktora zgodnie z wzorem dyplomu dla
wyr6Znionych rozp.mw doktorskich, okreSlonym w Uchwale Senatu Uniwersy,tetu
w Bialymstoku w sprawie wzorbw dyplomu doktorskiego i dyptom6w habititacyjnych
wydawanych przez Univ)ersytet w Bialymsloku.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.


