Regulamin działania Komisji ds. Przewodów Doktorskich IP PAN
§ 1. Akty prawne
1. Komisja ds. Przewodów Doktorskich Instytutu Psychologii PAN (zwana dalej Komisją)
działa w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk i podlega Radzie Naukowej Instytutu.
Komisja podejmuje decyzje zgodnie z:
a. ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.
572 z późn. zm.);
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/464b33c688f069e828bf4370c2e0cacf.pdf
b. ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 z późn. zm.);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595
c. Rozporządzenie 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
(Dz.U. 2016 poz. 1586)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586
d. Statutem Polskiej Akademii Nauk.

§ 2. Skład Komisji
1. Komisja składa się z Przewodniczącego(cej) Komisji oraz czterech członków ze stopniem
doktora habilitowanego.

§ 3. Zadania Komisji w sprawach związanych z otwieraniem przewodów doktorskich
1. Do zadań Komisji należy przyjmowanie od osób ubiegających się o nadanie stopnia
doktora (zwanych dalej kandydatami) wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego
wraz z wymaganą dokumentacją (zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie
Instytutu) i rozpatrywanie tych dokumentów oraz wniosków o wyznaczenie promotora
lub promotora i promotora pomocniczego (w przypadku jego udziału w przewodzie).
a. Komisja sprawdza przedłożoną przez kandydata dokumentację pod względem
formalnym i wyznacza samodzielnego pracownika naukowego lub naukowo-
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dydaktycznego (specjalistę z danej dziedziny) do oceny wartości merytorycznej i
metodologicznej koncepcji rozprawy doktorskiej.
b. W uzasadnionych przypadkach Komisja wnioskuje o skierowanie zrecenzowanej
koncepcji rozprawy doktorskiej do zaopiniowania przez stosowną Komisję ds.
Etyki Badań Naukowych.
c. W przypadku, gdy złożona dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych, a
koncepcja rozprawy budzi uzasadnione wątpliwości merytoryczne i/lub
metodologiczne Komisja przedstawia kandydatowi oraz jego opiekunowi
naukowemu swoje uwagi i recenzję koncepcji rozprawy (oraz opinię Komisji ds.
Etyki, jeżeli była sporządzana), wnioskując o uzupełnienie dokumentacji i/lub
ponowne złożenie koncepcji z uwzględnieniem uwag recenzenta do koncepcji
rozprawy. Niedostosowanie się do wymagań formalnych powoduje odrzucenie
wniosku przez Komisję. Jeśli zaś poprawiony konspekt nadal budzi wątpliwości
merytoryczne, Komisja przedstawia projekt Radzie Naukowej wraz ze swoją
negatywną (krytyczną) opinią.
d. Jeżeli dokumentacja spełnia wymogi i koncepcja rozprawy doktorskiej została
pozytywnie oceniona, Komisja wnioskuje do Rady Naukowej IP PAN o wszczęcie
przewodu doktorskiego oraz proponuje osobę promotora lub promotora i
promotora pomocniczego. Możliwe jest wskazanie dodatkowo drugiego
promotora (w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej) lub
kopromotora (w przypadku przewodu doktorskiego prowadzonego w ramach
współpracy międzynarodowej).
§ 4. Zadania Komisji w zakresie nadzorowanie przebiegu procedury przewodu
doktorskiego
1. Do zadań Komisji należy:
a. proponowanie składu komisji egzaminów doktorskich;
b. sprawdzanie, czy złożona rozprawa doktorska spełnia kryteria formalne zgodne z
przyjętymi standardami
c. proponowanie recenzentów i przedstawienie Radzie Naukowej IP PAN
wniosków w tych sprawach.
§ 5. Zadania Komisji w sprawach związanych z finalizacją przewodów doktorskich
1. Komisja składa sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniach Rady Naukowej
Instytutu psychologii PAN;
2. Komisja zajmuje się innymi sprawami dotyczącymi doktoratów (np. związanymi z
nostryfikacją).

§ 6. Informacje dotyczące przebiegu procedury przewodu doktorskiego
1. Komisja informuje kandydatów o przebiegu przewodu za pośrednictwem sekretariatu
Instytutu Psychologii PAN.
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