Uchwała nr 1737
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich
Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 11a Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Senat
Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co następuje:
§1
Senat Uniwersytetu w Białymstoku określa następujące zasady wyróżniania rozpraw
doktorskich, których publiczna obrona odbyła się w jednostkach organizacyjnych
uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora:
1) rozprawa doktorska może być wyróżniona w przypadku spełnienia łącznie
następujących warunków:
a) wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej przedstawiony jest w recenzjach obu
recenzentów z zastrzeżeniem, że warunek uważa się za spełniony również wtedy,
gdy jest sformułowany w jednej recenzji, a drugi recenzent zgłasza wniosek po
zakończeniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
b) doktorant ze wszystkich egzaminów doktorskich uzyskał oceny bardzo dobre,
2) rada jednostki podejmuje uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej w głosowaniu
tajnym większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby osób uprawnionych do głosowania w sprawie nadania stopnia doktora,
3) rada jednostki na posiedzeniu poświęconym publicznej obronie rozprawy doktorskiej,
przed przystąpieniem do głosowania tajnego nad wnioskiem o wyróżnienie rozprawy
doktorskiej, przeprowadza dyskusję w sprawie, czy rozprawa:
a) przekracza istotnie średni poziom prac doktorskich w zakresie rangi
rozwiązywanego problemu oraz jakości i zakresu badań,
b) wyróżnia się oryginalnością zastosowanych metod i narzędzi badawczych,
c) posiada wyjątkowe walory poznawcze lub praktyczne,
4) w przypadku przekazania przez radę jednostki uprawnienia do przyjęcia publicznej
obrony rozprawy doktorskiej powołanej w tym celu komisji, rada jednostki podejmuje
uchwałę, o której mowa w pkt 2, na wniosek komisji. Komisja występuje do rady
jednostki z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy doktorskiej po pozytywnym
zaopiniowaniu wniosku w głosowaniu tajnym większością co najmniej 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Komisja przed
przystąpieniem do głosowania tajnego nad wnioskiem o wyróżnienie rozprawy
doktorskiej przeprowadza dyskusję, o której mowa w pkt 3.
2. Protokół niejawnego posiedzenia rady lub komisji z publicznej obrony rozprawy
doktorskiej powinien zawierać jej opinię na temat każdego z kryteriów wymienionych
w ust. 1 pkt 3.
1.

3.

Osoba, w której przewodzie doktorskim rada jednostki podjęła uchwałę o wyróżnieniu
rozprawy doktorskiej, otrzymuje dyplom doktora zgodnie z wzorem dyplomu dla
wyróżnionych rozpraw doktorskich, określonym w Uchwale Senatu Uniwersytetu
w Białymstoku w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomów habilitacyjnych
wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Leonard Etel

