
 

 

Zasady 
 

wszczynania i zamykania przewodów doktorskich oraz wyróżniania rozpraw doktorskich 
na Wydziale Elektrycznym 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
 

 
1. Wszczynanie przewodów doktorskich 
 

1.1. Osoba zamierzająca wszcząć przewód doktorski na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie, 
zwana dalej kandydatem, przed złożeniem wymaganych przepisami dokumentów, jest 
zobowiązana do wygłoszenia referatu podczas ogólnodostępnego wydziałowego seminarium. 
Referat musi zawierać koncepcję proponowanej rozprawy doktorskiej. Informacja o seminarium 
powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną do proponowanego promotora (promotorów) 
oraz członków Rady Wydziału Elektrycznego, a także umieszczona na stronie internetowej 
wydziału, nie później niż 10 dni przed terminem seminarium. 

 

1.2. Kandydat nie będący doktorantem bądź pracownikiem WE ZUT w Szczecinie, może być 
zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z czynnościami prowadzonymi w ramach przewodu 
doktorskiego. 

 
 
2. Termin przystąpienia do egzaminów doktorskich i przedstawienia rozprawy doktorskiej 
 

Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego bez obrony w przypadku: 
 

a) niezłożenia rozprawy doktorskiej w ciągu 6 lat od wszczęcia przewodu doktorskiego, przy czym 
termin ten decyzją dziekana WE może zostać przedłużony na pisemny wniosek kandydata*, 
zaopiniowany przez promotora* i Wydziałową Komisję ds. Nauki, nie dłużej jednak niż o 2 lata; 

b) nieprzystąpienia do egzaminów doktorskich w ciągu 6 miesięcy od przekazania rozprawy doktorskiej 
dziekanowi WE; 

c) pisemnego wniosku kandydata*. 
 
 
3. Wyróżnianie rozpraw doktorskich 
 

Rozprawa doktorska jest wyróżniana, jeśli spełnione są następujące warunki: 
 

a) wyróżnienie rozprawy jest wnioskowane i uzasadnione w recenzji przynajmniej jednego  
z  recenzentów, bądź wniosek o wyróżnienie wraz z uzasadnieniem został zgłoszony na piśmie przez 
przynajmniej jednego z recenzentów bezpośrednio po podjęciu uchwały przyjmującej publiczną 
obronę; 

b) kandydat* jest autorem lub współautorem (z wkładem określonym na co najmniej 50%) 
przynajmniej jednego artykułu o tematyce bezpośrednio związanej z rozprawą doktorską, 
opublikowanego w czasopiśmie z listy „A” MNiSW; 

c) wniosek o wyróżnienie uzyskał w głosowaniu niejawnym co najmniej 2/3 pozytywnych głosów 
spośród osób obecnych i uprawnionych do głosowania. 

 
 
 
 
Zasady przyjęte na posiedzeniu  
Rady Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie  
w dniu 20.10.2016 r. 
*zmiana, RW 16.02.2017 r. 


