Uchwała 18/VIII/2020/2021
Uchwała w sprawie zasad działania komisji doktorskich
§1
Na podstawie Komunikatu nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7
października 2019 roku w sprawie zasad dotyczących przewodów doktorskich,
postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora
wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku Rada Dyscypliny
Literaturoznawstwo podejmuje uchwałę w sprawie zasad działania komisji
doktorskich w przewodach doktorskich wszczętych i niezakończonych przed 1
października 2019 roku.
§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik do uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały 18/VIII/2020/2021 RDL
z dnia 7 lipca 2021 roku

Zasady działania komisji doktorskich w przewodach doktorskich wszczętych
i niezakończonych przed 1 października 2019 roku:
Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim powołuje
co najmniej siedmioosobową komisję, zwaną dalej „komisją doktorską”, złożoną
z:


członków

wydziału,

na

którym

dotychczas

prowadzone

było

postępowanie, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego w dyscyplinie naukowej reprezentującej dyscyplinę lub
dyscyplinę pokrewną w stosunku do dyscypliny odpowiadającej tematowi
rozprawy doktorskiej;


recenzentów rozprawy doktorskiej;



promotora/promotorów (promotor pomocniczy może wchodzić w skład
komisji doktorskiej bez prawa udziału w głosowaniu).

Komisja doktorska uprawniona jest do:


podejmowania uchwał w przedmiocie dopuszczenia rozprawy doktorskiej
do publicznej obrony;



przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;



podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony i
przedłożenia wniosku do Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo w sprawie
nadania lub odmowy nadania stopnia doktora.

Jeżeli recenzja zawiera wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy
doktorskiej, Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo może zdecydować o zwróceniu
się do kandydata o uzupełnienie lub poprawę rozprawy doktorskiej. Uzupełnioną
lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada przewodniczącemu
Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo, który kieruje ją do ponownej oceny przez
tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub
poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia
sporządzenia tej recenzji.
Przewodniczący

Rady

Dyscypliny

Literaturoznawstwo

przekazuje

przewodniczącemu komisji doktorskiej recenzje oraz protokoły egzaminacyjne, a
komisja doktorska po zapoznaniu się nimi oraz z rozprawą doktorską i opinią

promotora/promotorów podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i
dopuszczeniu jej do publicznej obrony.
Komisja doktorska uprawniona jest do podejmowania uchwały w sprawie
dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony wyłącznie w sytuacji, gdy obie
recenzje są pozytywne.
Dopuszczenia do publicznej obrony komisja doktorska może dokonać
niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu z dyscypliny podstawowej.
Komisja doktorska, na posiedzeniu niejawnym, podejmuje uchwałę bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania, na mocy której:


dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej;



wnioskuje do rady dyscypliny o niedopuszczenie do publicznej obrony;

W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do
publicznej obrony, komisja doktorska przedstawia radzie dyscypliny projekt
stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem, a rada dyscypliny decyduje, czy
podziela stanowisko komisji i podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia do
obrony.
Po przeprowadzeniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Komisja doktorska
na posiedzeniu niejawnym podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia
obrony doktorskiej oraz przygotowuje projekt uchwały dla rady dyscypliny w
sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora; wniosek o
odmowę nadania stopnia wymaga uzasadnienia.
Jeżeli został zgłoszony wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, komisja
doktorska przeprowadza nad nim dyskusję, biorąc także pod uwagę przebieg
obrony, i może wnioskować o wyróżnienie pracy przez radę dyscypliny.

