ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM.

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego do Dyrektora Instytutu Socjologii UAM
(proponowany temat pracy oraz propozycja co do osoby promotora , egzamin doktorski z
dyscypliny dodatkowej oraz z języka obcego nowożytnego);
Do wniosku załącza się:
2. życiorys naukowy w wersji papierowej oraz elektronicznej;
3. dla osób spoza UAM – kwestionariusz osobowy;
4. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art.
12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”, lub dyplomu, o którym
mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z poźn. zm.).
a) w przypadku kandydatów, którzy dyplom magistra uzyskali poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej, pisemną opinię Zespołu Radców Prawnych UAM na temat możliwości wszczęcia
przewodu doktorskiego na podstawie przedstawionych dokumentów.
5. propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy,
dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma
być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej oraz przynajmniej jeden
rozdział pracy doktorskiej w wersji papierowej oraz elektronicznej , a dla kandydatów spoza
IS UAM – cały tekst przygotowywanej rozprawy doktorskiej, w wariancie przynajmniej
wstępnie zaakceptowanym przez potencjalnego promotora pracy, również w wersji
papierowej oraz elektronicznej
6. propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w przypadkach, o których mowa w § 2
ust. 2, także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub
promotora pomocniczego;
7. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z
zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich
publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
(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 naukowych
ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej
konferencji naukowej);
8. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o
nadanie stopnia doktora.
9. dla osób spoza UAM - zgoda macierzystej uczelni na pokrycie kosztów związanych z
przeprowadzaniem przewodu.
10. Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:
a) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego;
b) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż
język polski.
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c) jeżeli kandydat zdobył dyplom w państwie, które jest częścią sieci ENIC-NARIC wówczas
dodatkowo może przedłożyć zaświadczenie potwierdzające równoważność dyplomu z
dyplomem polskim, wydane przez macierzystą agencję ENIC-NARIC (w Polsce jest to Narodowa
Agencja Wymiany Akademickiej).

ZASADY DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNYCH (INSTYTUTOWYCH) RECENZJI PRZED WSZCZĘCIEM
PRZEWODU DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM.
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I.

Wymóg wewnętrznych recenzji przed wszczęciem przewodu.
a) po przedłożeniu przez kandydata kompletu dokumentów koniecznych do wszczęcia
przewodu doktorskiego w IS UAM Rada IS UAM powołuje dwóch recenzentów
wewnętrznych;
b) recenzenci, w ciągu dwóch tygodni od powołania, zapoznają się z przedłożoną
koncepcją pracy (konspekt) oraz jednym rozdziałem rozprawy i przygotowują swoją
opinię na piśmie;
c) po zapoznaniu się z opiniami recenzentów wewnętrznych Rada IS UAM, na najbliższym
posiedzeniu, podejmuje decyzje w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego.

ZASADY DOTYCZĄCE PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z OBRONĄ PRACY DOKTORSKIEJ PREZENTOWANEJ
W JĘZYKU INNYM NIŻ JĘZYK POLSKI.
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W przypadku obrony pracy doktorskiej w języku innym niż język polski możliwe jest powołanie w
IS UAM komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony, oraz
przyjęcia obrony i podjęcie uchwały w tej sprawie.

Stosowne zapisy Rozporządzenia i Ustawy poniżej:
§ 3. 1. Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski:
2) może powołać do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony,
zwanej dalej „obroną”, oraz przyjęcia obrony co najmniej siedmioosobową komisję, o której
mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, zwaną dalej „komisją doktorską”, złożoną z:
a) członków rady posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której
należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna
dyscyplina naukowa albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie
podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo z osób, które nabyły
uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora
habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną
w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,
b) recenzentów rozprawy doktorskiej,
c) promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1.
Art. 14 ust. 5 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki:
Uprawnienie do podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 i 4, rada jednostki
organizacyjnej może przekazać powołanej w tym celu komisji. W przypadku gdy obrona
rozprawy doktorskiej odbyła się przed komisją, komisja ta przygotowuje projekt uchwały w
sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go radzie jednostki organizacyjnej.

ZASADY DOTYCZĄCE PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z EGZAMINAMI DOKTORSKIMI W PRZYPADKU
PRACY DOKTORSKIEJ PREZENTOWANEJ W JĘZYKU INNYM NIŻ JĘZYK POLSKI.
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Możliwe jest wyrażenie zgody przez radę Instytut socjologii na przeprowadzanie egzaminów
doktorskich kandydatom na stałe mieszkającym poza granicami Polski, przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim
przekazem obrazu i dźwięku.
Stosowne zapisy Rozporządzenia i Ustawy poniżej:
§ 8 ust. 2 Rozporządzenia 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,
który stanowi:
Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej
przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
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