SCHEMAT PROCEDURY W POSTĘPOWANIACH
O NADANIE STOPNIA DOKTORA
w świetle przepisów przed dniem 1 października 2018 r.:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365)
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669)
z dnia 20 lipca 2018 roku
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia
2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIE STOPNIA DOKTORA
W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU – PROCEDURA
DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED ROKIEM
AKADEMICKIM 2019/2020 I MAJĄ WSZCZĘTE PRZEWODY DOKTORSKIE
KROK I

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa promotorowi rozprawę doktorską wraz z wymaganymi dokumentami.
NIEPRAWIDŁOWY WYNIK
KONTROLI ANTYPLAGIATOWEJ
KROK II

Promotor kieruje rozprawę doktorską do kontroli antyplagiatowej
i przedkłada Przewodniczącemu RAN złożone przez kandydata
dokumenty wraz z rozprawą doktorską, pisemnymi opiniami
promotorów oraz z raportem z kontroli antyplagiatowej.

Przewodniczący RAN zawiadamia
Rektora o nieprawidłowym wyniku
kontroli antyplagiatowej.

PRAWIDŁOWY WYNIK KONTROLI ANTYPLAGIATOWEJ
KROK III

Przewodniczący RAN przekazuje dokumentację przewodniczącemu
zespołu, który zwołuje posiedzenie w sprawie rozprawy doktorskiej.
Wraz z przyjęciem rozprawy zespół rekomenduje recenzentów
rozprawy, skład komisji egzaminacyjnych (o ile nie zostały powołane
wcześniej) oraz skład komisji doktorskiej (liczący co najmniej 7 osób,
w tym promotor i recenzenci). Protokół z posiedzenia zespołu zostaje przekazany Przewodniczącemu RAN.

KROK IV

RAN podejmuje uchwałę wyznaczającą co najmniej 2 recenzentów
rozprawy, komisje egzaminacyjne, o ile nie zostały powołane wcześniej i komisję doktorską.

KROK V

Doktorant - o ile nie zdał wcześniej egzaminów doktorskich, przystępuje do nich w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji
doktorskiej w porozumieniu z pozostałymi członkami komisji egzaminacyjnych. Przewodniczący komisji egzaminacyjnych przekazuje
protokoły egzaminacyjne do RAN.

DOKTORANT NIE ZDAJE
EGZAMINU/ÓW DOKTORSKICH

RAN, na wniosek doktoranta, może wyrazić zgodę na
powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po
upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz.
DOKTORANT ZDAJE EGZAMIN/Y

KROK VI

Biuro RAN przesyła pracę wraz z dokumentacją do recenzentów,
którzy w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku
o sporządzenie recenzji przedstawiają recenzje RAN.
WYMAGANA LICZBA POZYTYWNYCH RECENZJI

BRAK CO NAJMNIEJ JEDNEJ POZYTYWNEJ
RECENZJI (LUB DWÓCH W SYTUACJI POWOŁANIA
TRZECH RECENZENTÓW)

RAN wydaje postanowienie
o odmowie dopuszczenia do
obrony rozprawy doktorskiej.

KROK VII

Biuro RAN umieszcza komplet recenzji wraz ze streszczeniem
rozprawy doktorskiej na stronie CK. Jednocześnie Przewodniczący
RAN przekazuje wszystkie recenzje i kopie protokołów egzaminacyjnych do przewodniczącego komisji.

Osoba ubiegająca się o nadanie
stopnia doktora może złożyć
(za pośrednictwem RAN) zażalenie
do RDN w terminie 7 dni od daty
doręczenia postanowienia.

KROK VIII

Przewodniczący komisji doktorskiej zwołuje posiedzenie komisji,
podczas którego członkowie zapoznają się z recenzjami i podejmują
uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu rozprawy
do publicznej obrony oraz wyznaczeniu terminu i miejsca obrony.

KROK IX

Biuro RAN przesyła informację o obronie rozprawy do jednostek
organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora
w danej dziedzinie i dyscyplinie, wywiesza w siedzibie jednostki
i umieszcza w Internecie ogłoszenie o obronie na co najmniej 10 dni
roboczych przed terminem obrony.

KROK X

Obrona rozprawy doktorskiej przed komisją doktorską, która
w niejawnej części obrony, podejmuje decyzję o przygotowaniu
odpowiedniego wniosku do RAN.

UCHWAŁA KOMISJI DOKTORSKIEJ O PRZYJĘCIU OBRONY ROZPRAWY
DOKTORSKIEJ NIE UZYSKUJE WYMAGANEJ WIĘKSZOŚCI

Komisja doktorska przekazuje RAN wynik głosowania
nad uchwałą o przyjęciu
obrony rozprawy doktorskiej wraz z uzasadnieniem.

RAN podejmuje
decyzję o nieprzyjęciu obrony rozprawy
doktorskiej.

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O NADANIU
STOPNIA DOKTORA (EW.PRZYZNANIU WYRÓŻNIENIA)
KROK XI

RAN podejmuje uchwałe w sprawie nadania lub nienadania stopnia
naukowego doktora. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się
prawomocna z chwilą jej podjęcia.

NIENADANIE
STOPNIA
DOKTORA
PRZEZ RAN

Kandydat może się odwołać od
decyzji RAN do CK w ciągu miesiąca
za pośrednictwem RDN.

Osoba ubiegająca się
o nadanie stopnia
doktora może złożyć (za
pośrednictwem RAN)
odwołanie do RDN w
terminie 30 dni od daty
doręczenia decyzji.

