
PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA 

NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU  

 

Podstawa prawna    
Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 27 września 2017 r., poz. 

1789). 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U.  z dnia 

30 października 2017 r., poz. 2183) 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.  w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z dnia 

30 stycznia 2018 r. poz.261) 

 

1. Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych          

w dyscyplinie: ekonomia 

Rada Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UP w Poznaniu nadaje stopnie naukowe w 

dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia na podstawie decyzji Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-II-U-182/2008 z dnia 23 lutego 2009 roku w 

specjalnościach i tematyce reprezentowanej przez członków Rady Wydziału – profesorów 

nauk ekonomicznych lub dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

 

2. Podstawowe warunki przeprowadzania przewodów doktorskich 

2.1. Stopień naukowy doktora jest nadawany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-

Społecznego po pomyślnym przeprowadzeniu czynności przewodu doktorskiego wszczętego 

na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia (kandydata). 

2.2.  Podstawowym warunkiem przeprowadzenia przewodu jest przygotowanie rozprawy 

doktorskiej, która powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz 

wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, 

umiejętności zastosowania metod badawczych i samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

Praca doktorska musi być autorskim dorobkiem kandydata.  

2.3. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub 

spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru 

artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, 
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określonych w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym w części A lub B wykazu ministra 

właściwego do spraw nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w punkcie 2.2. 

2.4. Rozprawę doktorską może też stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy 

zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu 

koncepcji, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom 

określonym w punkcie 2.2. W tym przypadku kandydat przedkłada  oświadczenia wszystkich 

jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie; kandydat 

jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, 

uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego 

uzyskanie wymaganego oświadczenia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 19 stycznia  2018 r.§  5.1.). 

 

2.5. Tematyka rozpraw doktorskich prowadzonych przez Radę WE-S UP w Poznaniu mieści 

się w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i dotyczy specjalności 

reprezentowanych przez członków Rady Wydziału – profesorów nauk ekonomicznych lub dr 

hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Przy określaniu właściwości dyscypliny 

naukowej ekonomia, Rada WE-S kieruje się wytycznymi Centralnej Komisji do Spraw Stopni 

i Tytułów zawartymi w dokumencie „Zakres dyscyplin „Ekonomia” „Finanse” i „Nauki o 

zarządzaniu” w ramach dziedziny „Nauki ekonomiczne”. 

 

3. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim 

3.1. Postępowanie przed wszczęciem przewodu doktorskiego 

3.1.1. Osoba zainteresowana wszczęciem procedury otwarcia przewodu doktorskiego 

przedstawia wstępnie Dziekanowi dokumentację, która powinna zawierać: 

 imię i nazwisko doktoranta, rok oraz kierunek ukończonych studiów i nazwę uczelni, 

 temat i plan pracy doktorskiej, 

 koncepcję rozprawy doktorskiej, w tym uzasadnienie zamierzenia badawczego, cel, 

zakresy pracy, hipotezy badawcze i propozycje dotyczące  wykorzystania materiałów 

źródłowych i zastosowania metod badawczych, 

 imię i nazwisko opiekuna naukowego, jego tytuł i/lub stopień naukowy wraz ze 

wskazaniem reprezentowanej dziedziny i/lub dyscypliny naukowej, nazwę uczelni lub 

innej instytucji oraz jednostki wewnętrznej (katedry, instytutu itp.), w której opiekun 

pracuje, 
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 opinię kierownika Katedry, w której zaprezentowano pracę na seminarium 

katedralnym, 

 wykaz publikacji, 

 zobowiązanie dotyczące pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu przez osoby, 

którego finansowania nie zapewnia Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

3.1.2. Sprawy osób zainteresowanych otwarciem przewodu doktorskiego Dziekan Wydziału 

kieruje do Komisji ds. Przewodów i Postępowań Naukowych, która zapoznaje się wnioskiem 

złożonym przez zainteresowaną osobę i dokonuje oceny wypełnienia wymogów formalnych. 

Podstawowym zadaniem Komisji jest sprawdzenie, czy proponowana tematyka rozprawy 

mieści się w ramach posiadanych przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Społecznego 

uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

ekonomia oraz czy przedłożony projekt doktorski spełnia wymagania merytoryczne. Komisja 

ustosunkowuje się również do propozycji tytułu rozprawy doktorskiej.    

Przed wydaniem opinii końcowej projekt doktorski winien być dyskutowany na seminarium 

Wydziałowym. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół z końcowymi wnioskami. 

Komisja może rekomendować Radzie Wydziału otwarcie przewodu doktorskiego lub zalecić 

ponowne zaprezentowanie założeń pracy doktorskiej. Opinia Komisji powinna wskazywać na 

zasadność przedstawienia wniosku Radzie lub wniosek o jego zwrot wnioskodawcy, celem 

wprowadzenia zmian, poprawy lub uzupełnień oraz zawierać projekt uchwały Rady. 

3.1.3. Na seminarium osoba zainteresowana otwarciem przewodu doktorskiego winna  

przedstawić założenia pracy doktorskiej,  dokonując  prezentacji tematu pracy, uzasadnienia 

zamierzenia badawczego, celu głównego i celów dodatkowych, hipotez badawczych, 

metodyki badań, materiałów źródłowych, planu pracy i stopnia jej zaawansowania. 

Prezentacja założeń pracy na Seminarium Wydziałowym powinna być poprzedzona ich  

przedstawieniem na macierzystym lub w przypadku osób spoza Wydziału na wskazanym 

przez Dziekana seminarium katedralnym. Pracami Wydziałowego Seminarium 

Doktoranckiego kieruje Przewodniczący Komisji ds. Przewodów i Postępowań Naukowych. 

3.1.4. Komisja ds. Przewodów i Postępowań Naukowych funkcjonuje w składzie trzech lub czterech 

osób plus sekretarz (bez prawa głosu, który prowadzi dokumentację prac Komisji i 

Seminarium). Dziekan powołuje: 

  przewodniczącego Komisji, który jednocześnie jest prowadzącym Seminarium 

Wydziałowe – jest nim prodziekan ds. nauki, lub jeśli tę funkcję pełni osoba nie 
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będąca profesorem nauk ekonomicznych lub dr hab. nauk ekonomicznych w 

dyscyplinie ekonomia, inny członek Rady Wydziału spełniający te wymogi, 

  dwóch lub trzech członków – samodzielnych pracowników naukowych posiadających 

tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych lub stopień dr hab. nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, posiadających znaczące doświadczenie w 

promocji przewodów doktorskich, 

  sekretarza – pracownika WE-S zatrudnionego na stanowisku adiunkta na wniosek 

przewodniczącego Komisji.  

3.1.5. Przebieg zebrania Seminarium dotyczącego procedury otwarcia przewodu doktorskiego 

jest następujący: 

 Wydziałowe Seminaria Doktoranckie są otwarte dla społeczności WE-S. Na 

Seminarium doktorskim obowiązani są uczestniczyć: doktorant, potencjalny promotor 

pracy doktorskiej, członkowie Komisji ds. Przewodów i Postępowań Naukowych, 

wszyscy asystenci i doktoranci WE-S. Ponadto w Seminarium winni brać udział 

profesorowie i doktorzy habilitowani nauk ekonomicznych oraz inni zainteresowani 

pracownicy Wydziału. 

 Przewodniczący Komisji ds. Przewodów i Postępowań Naukowych prowadzi 

Seminarium Wydziałowe, a następnie posiedzenie Komisji, na którym jej członkowie  

oceniają wniosek Kandydata i przekazuje protokół zawierający opinię dziekanowi. 

 Wprowadzenie przez doktoranta do dyskusji na Seminarium powinno trwać około 20 

minut, a po nim przewidywane są pytania i dyskusja. 

 Wnioski z dyskusji przekazywane są zainteresowanemu na bieżąco oraz w 

podsumowaniu po zakończeniu Seminarium, na posiedzeniu Komisji ds. Przewodów i 

Postępowań Naukowych.  

 Konieczne jest, aby w posiedzeniu Komisji ds. Przewodów i Postępowań Naukowych 

uczestniczył potencjalny promotor (a także promotor pomocniczy), który powinien 

przedstawić własną opinię i udzielić odpowiedzi na pytania zadane przez członków 

Komisji.  

3.1.6. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest: 

 posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra udokumentowane dyplomem 

ukończenia studiów magisterskich, 

 posiadanie wydanej lub przyjętej do druku (potwierdzenie redakcji lub wydawnictwa)  

publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w 
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recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism 

naukowych ogłaszanym w części A lub B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji 

naukowej; publikacje powinny być związane z dziedziną nauk ekonomicznych i 

przede wszystkim dyscypliną ekonomia 

 opis projektu rozprawy doktorskiej. 

Przy decyzji o wszczęciu przewodu brana jest pod uwagę: 

 opinia zebrania naukowego pracowników jednostki naukowej (Katedry, w której 

zatrudniony jest potencjalny promotor rozprawy doktorskiej), podczas którego 

koncepcja rozprawy była referowana i dyskutowana, o zasadności wszczęcia 

przewodu doktorskiego,  

 ocena projektu doktorskiego potwierdzona przez dziekańską Komisji ds. Przewodów i 

Postępowań Naukowych, która prowadzi Wydziałowe Seminarium Doktoranckie i 

sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem przewodów doktorskich. 

3.1.7. Opis projektu doktorskiego powinien zawierać: 

 tytuł rozprawy, 

 cel naukowy projektu, w którym należy określić, jaki problem doktorant  podejmuje 

się rozwiązać, co jest jego istotą, jakie stawia hipotezy badawcze i jakich spodziewa 

się efektów końcowych, 

 uzasadnienie zamierzenia badawczego, czyli wyjaśnienie co uzasadnia podjęcie tego 

problemu z podaniem znaczenia wyników dla rozwoju dziedziny nauk 

ekonomicznych i dyscypliny ekonomia oraz dla celów ogólnospołecznych i/lub 

ogólnogospodarczych, 

 przedstawienie koncepcji badań, założeń badawczych  i wstępnego planu  rozprawy ze 

sformułowaniem celu głównego, celów dodatkowych, zadań i  zakresów badawczych, 

hipotez badawczych, wskazaniem materiałów źródłowych  i metodyki badań, 

 literaturę przedmiotu, obejmującą najważniejsze publikacje w języku polskim i obcym. 

3.1.8. Kandydat składa do Dziekana wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego 

zawierający (załącznik 1): 

 wskazanie obszaru wiedzy (nauki społeczne), dziedziny (nauki ekonomiczne) i 

dyscypliny naukowej (ekonomia), w zakresie której ma być otwarty przewód 

doktorski, 

 temat rozprawy doktorskiej, 
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 propozycję osoby promotora albo promotora i promotora pomocniczego; 

promotorami w przewodach doktorskich na Wydziale mogą być wyłącznie 

profesorowie nauk ekonomicznych lub dr hab. nauk ekonomicznych w 

dyscyplinie ekonomia, 

 określenie obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy wnioskodawca nie 

posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego; w przeciwnym 

przypadku należy złożyć poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię 

certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, 

 wskazanie dyscypliny dodatkowej, z której wnioskodawca będzie zdawał egzamin 

doktorski (np. finanse, zarządzanie, towaroznawstwo, socjologia, pedagogika). 

3.1.9. Kandydat wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawia 

Dziekanowi następujące załączniki: 

 oryginał albo poświadczoną przez Dziekanat Wydziału kopię dokumentu 

stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra 

inżyniera, 

 propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru 

wiedzy (nauki społeczne), dziedzina nauki (nauki ekonomiczne), dyscypliny 

naukowej (ekonomia), w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, 

 propozycję osoby promotora i ewentualnie promotora pomocniczego, 

 propozycję dyscypliny dodatkowej,  

 potwierdzoną przez jednostkę organizacyjną kopię certyfikatu 

potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, uprawniającego do 

zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego, 

 kwestionariusz osobowy i życiorys, 

 wykaz prac naukowych - publikacji w formie książki lub artykułu naukowego 

w czasopismach naukowych wymienionych w części A lub B wykazu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (publikacje powinny być związane z dziedziną 

nauk ekonomicznych i przede wszystkim dyscypliną ekonomia) wraz z 

dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności 

popularyzującej naukę, 

 opinię dotychczasowego opiekuna naukowego (potencjalnego promotora) o 

stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej, 
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 informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się 

uprzednio o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia. 

3.1.10. Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez 

ministra właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza 

również: 

 poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu 

potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo 

równorzędnego albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych 

studiów magisterskich, 

 poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu 

potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu”, 

 w przypadku osoby, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu 

doktorskiego określonego w punkcie 3.1.6 (nie posiadanie publikacji naukowej) 

opinię opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych 

prowadzonych przez kandydata oraz wysoki stopień zaawansowania prac 

badawczych.   

 

3.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego 

3.2.1. Dziekan Wydziału podejmuje decyzje o wprowadzeniu sprawy wszczęcia przewodu 

doktorskiego do porządku posiedzenia Rady. 

3.2.2. Na posiedzeniu Rady sprawę wszczęcia przewodu doktorskiego referuje 

przewodniczący Komisji ds. Przewodów i Postępowań Naukowych lub wyznaczony przez 

niego członek, przedstawiając w szczególności sylwetkę naukową Kandydata, temat rozprawy, 

wybraną dyscyplinę dodatkową, nazwisko promotora albo nazwiska promotora i promotora 

pomocniczego, opinię Komisji ds. Przewodów i Postępowań Naukowych w sprawie wniosku 

o wszczęcie przewodu doktorskiego i powołania promotora albo promotora i promotora 

pomocniczego, a następnie treść projektu uchwały w sprawie wszczęcia przewodu 

doktorskiego. Treść projektu uchwały podlega dyskusji, może być przyjęta albo odrzucona 

albo jej rozpatrzenie po dyskusji może być przełożone na inne posiedzenie Rady.  

3.2.3. W posiedzeniu Rady Wydziału może uczestniczyć potencjalny promotor (i ewentualnie 

promotor pomocniczy). 
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3.2.4. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i  

zatwierdza temat,  który staje się tytułem rozprawy.  

3.2.5. Po zatwierdzeniu tematu Rada dokonuje wyboru promotora lub promotora i promotora 

pomocniczego.  

3.2.6. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora a także 

promotora pomocniczego  zapada w głosowaniu tajnym bezwzględną większością oddanych 

głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady posiadających 

tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. 

 

3.3. Postępowanie po wszczęciu przewodu doktorskiego 

3.3.1.  Przeprowadzenie egzaminów doktorskich  

3.3.1.1. Rada Wydziału wyznacza egzaminy doktorskie oraz powołuje członków komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie: 

 dyscypliny podstawowej, 

 dyscypliny dodatkowej, 

 nowożytnego języka obcego. 

W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą: 

  w zakresie dyscypliny podstawowej, którą jest ekonomia – co najmniej cztery osoby 

posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej 

dyscypliny naukowej, w tym promotor i ewentualnie bez prawa głosu promotor 

pomocniczy, 

  w zakresie dyscypliny dodatkowej – co najmniej trzy osoby, z których co najmniej 

jedna posiada tytuł profesora albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej 

dyscypliny, w tym promotor i ewentualnie bez prawa głosu promotor pomocniczy, 

 w zakresie nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z 

których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, w tym promotor i 

ewentualnie bez prawa głosu promotor pomocniczy. 

Uchwała w sprawie wyznaczenia dyscypliny dodatkowej, członków komisji egzaminacyjnych   

zapada w głosowaniu tajnym bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady posiadających tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego. 

3.3.1.2. Egzaminy doktorskie oceniane są według 5-stopniowej skali ocen 

 5- bardzo dobry 
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 4,5 – dobry plus 

 4 – dobry 

 3,5 – dostateczny plus 

3 – dostateczny 

2 – niedostateczny 

3.3.1.3. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na 

wniosek kandydata może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż 

po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie 

więcej niż raz. 

3.3.1.4. Kandydat, który załączył do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat 

potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego jest zwolniony z egzaminu 

doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego. 

3.3.1.5. Kandydat zdaje egzaminy doktorskie przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez 

Komisję Doktorską. 

 

3.3.2. Powołanie Komisji Doktorskiej 

Rada Wydziału spośród członków Rady Wydziału – profesorów nauk ekonomicznych lub dr 

habilitowanych  nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia powołuje Komisję Doktorską 

liczącą łącznie co najmniej 7 osób, w tym jej przewodniczącego. W skład Komisji 

Doktorskiej wchodzą promotor i recenzenci. Komisja wykonuje następujące czynności: 

 podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do 

publicznej obrony, 

 przeprowadza publiczną obronę, 

 podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 

 przygotowuje dla Rady Wydziału projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, 

 przygotowuje dla Rady Wydziału projekt uchwały w sprawie wyróżnienia rozprawy 

doktorskiej nagrodą JM Rektora UP w Poznaniu na wniosek przynajmniej jednego z 

recenzentów. 

 

3.3.3. Złożenie rozprawy doktorskiej 

3.3.3.1. Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w 

języku polskim i angielskim w  formie elektronicznej i papierowej. 
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3.3.3.2. Promotor lub promotor i promotor pomocniczy przygotowuje swoją pisemną opinię i 

przedstawia ją Dziekanowi Wydziału z potwierdzeniem jej przyjęcia, umożliwiającym tym 

samym doktorantowi złożenie egzemplarzy w Dziekanacie. 

3.3.3.3. Rozprawa doktorska powinna być złożona w Dziekanacie przez doktoranta w pięciu 

egzemplarzach. Rozprawa doktorska powinna być złożona dodatkowo w formie 

elektronicznej, zapisanej w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających prostą 

zamianę pliku na PDF i zapisana na płycie CD/DVD. Płytę CD/DVD należy opisać (imię i 

nazwisko autora rozprawy, imię i nazwisko promotora rozprawy/promotora i promotora 

pomocniczego, Katedra, Wydział, temat rozprawy doktorskiej) oraz załączyć oświadczenia 

zgodnie z Zarządzeniem nr 125/2013  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 

dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji oryginalności i 

samodzielności przygotowania prac doktorskich w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów. 

 

3.3.4. Wyznaczenie recenzentów, przygotowanie i złożenie recenzji 

3.3.4.1. Rada Wydziału Ekonomiczno-Społecznego wyznacza w tajnym głosowaniu co 

najmniej dwóch recenzentów. Propozycję przynajmniej  trzech kandydatów przedstawia 

przewodniczący Komisji ds. Przewodów i Postępowań Naukowych. Kandydaci na 

recenzentów nie mogą być pracownikami Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i muszą w 

tajnym głosowaniu uzyskać aprobatę Komisji.  

3.3.4.2. Recenzentem może być osoba z tytułem profesora nauk ekonomicznych lub stopniem 

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia – znawca 

problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska i posiadający dorobek naukowy w tym 

zakresie. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione 

wątpliwości co do jej bezstronności. 

3.3.4.3. Recenzję przedstawia się Radzie Wydziału w formie papierowej i elektronicznej w 

terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych 

przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc. 

3.3.4.5. Recenzja musi zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę spełnienia przez rozprawę 

doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym. 

3.3.4.6. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy 

doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje Dziekan Wydziału. Uzupełnioną 

lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która kieruje ją 
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do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie 

Wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca 

od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie tej recenzji. 

3.3.4.7. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Dziekan Wydziału przekazuje 

wszystkie recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytułów w formie elektronicznej. 

 

3.3.5.  Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony 

3.3.5.1. Komisja Doktorska po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora, oraz 

recenzjami podejmuje uchwałę w tajnym głosowaniu w sprawie przyjęcia rozprawy 

doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Uchwała zapada bezwzględną 

większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób 

uprawnionych do głosowania, członków Komisji Doktorskiej. 

3.3.5.2. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony 

przewodniczący Komisji Doktorskiej przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie 

Wydziału. 

3.3.5.3. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej 

obrony przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Dziekan Wydziału zawiadamia 

kandydata, promotora oraz recenzentów o negatywnej decyzji Rady Wydziału. 

3.3.5.4. Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego zawiadamia inne jednostki 

uprawnione do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia o 

terminie i miejscu obrony na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem jej 

przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie Wydziału. W 

zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się również informację o złożeniu rozprawy 

doktorskiej w Bibliotece Głównej UP w Poznaniu w celu umożliwienia zainteresowanym 

osobom zapoznania się z nią oraz informacje o zamieszczeniu streszczenia rozprawy 

doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie internetowej Wydziału. Dziekanat Wydziału 

rozsyła autoreferat rozprawy doktorskiej w formie papierowej do wszystkich członków 

Komisji Doktorskiej. 

 

3.3.6. Obrona, przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia 

doktora  

3.3.6.1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej z udziałem 

recenzentów, promotora, promotora pomocniczego. 
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3.3.6.2. Przewodniczący Komisji Doktorskiej dokonuje otwarcia posiedzenia: przedstawia 

temat rozprawy, członków Komisji, przebieg dotychczasowych etapów przewodu 

doktorskiego, informując, że kandydat spełnia warunki wymagane przepisami w przewodach 

doktorskich, zdał pomyślnie egzaminy doktorskie, przedłożył rozprawę doktorską, która 

uzyskała oceny recenzentów i opinię promotora oraz została przyjęta i dopuszczona do 

obrony uchwałą Komisji Doktorskiej. Następnie promotor prezentuje sylwetkę kandydata, 

przebieg jego pracy oraz dorobek naukowy. 

3.3.6.3. Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia, wyniki rozprawy 

doktorskiej i wnioski w formie autoreferatu, który powinien trwać nie dłużej niż 30 minut. 

Następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. Obecność recenzentów w czasie obrony 

jest obowiązkowa, zaś w sytuacjach wyjątkowych może być nieobecny tylko jeden recenzent. 

W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący Komisji odczytuje tekst jego  recenzji 

lub prosi o to jednego z członków Komisji. 

3.3.6.4. Po przedstawieniu recenzji rozpoczyna się dyskusja, w której mogą zabierać głos 

wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy wypowiedź kandydata, który odpowiada na 

sformułowane pytania i uwagi zawarte w recenzjach oraz pytania i uwagi  osób zabierających 

głos na posiedzeniu. 

3.3.6.5. Następnie odbywa się posiedzenie niejawne Komisji Doktorskiej, na którym wszyscy 

jej członkowie i ewentualnie zaproszeni goście mogą ocenić rozprawę doktorską  i przebieg 

obrony. 

3.3.6.6. Następnie odbywa się głosowanie nad przyjęciem obrony. Komisja przyjmuje obronę 

w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Komisji.  

3.3.6.7. Przewodniczący Komisji Doktorskiej przedstawia projekt uchwały w sprawie nadania 

kandydatowi stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Komisja 

przyjmuje projekt w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Komisji. 

3.3.6.8. Przewodniczący Komisji Doktorskiej informuje kandydata oraz uczestników 

publicznej obrony o sentencji projektu uchwały, jaka zostanie przedłożona Radzie Wydziału. 

3.3.6.9. Z przebiegu obrony rozprawy doktorskiej jest sporządzany protokół. 

3.3.6.10. Uchwała o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 

podejmowana jest na pierwszym po przeprowadzeniu obrony posiedzeniu Rady Wydziału. 
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3.3.6.11. Przewodniczący Komisji Doktorskiej przedstawia Radzie Wydziału Ekonomiczno-

Społecznego przebieg obrony pracy doktorskiej i występuje w imieniu Komisji o nadanie 

Kandydatowi stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

3.3.6.12. Rada Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w tajnym głosowaniu podejmuje 

uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: 

ekonomia. Uchwała zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania są 

uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej 

podjęcia. 

3.3.6.13. Rozprawa doktorska może być wyróżniona na wniosek przynajmniej jednego z 

recenzentów. 

3.3.6.14. Od odmownej uchwały Rady Wydziału Ekonomiczno-Społecznego przysługuje 

osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora odwołanie do Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytułów Naukowych za pośrednictwem Rady Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w 

terminie miesiąca od dnia jej doręczenia z uzasadnieniem. 

3.3.6.15. Jeśli od daty wszczęcia przewodu doktorskiego upłynęło 5 lat i kandydat nie 

przedstawił rozprawy doktorskiej, to Rada Wydziału Ekonomiczno-Społecznego może podjąć 

uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego po zasięgnięciu opinii promotora i wezwaniu 

kandydata do niezwłocznego złożenia pracy. 

  

     

 

 

 

 

 

 


