
Załącznik nr 6 do Regulaminu 

postępowania w sprawie  

nadania stopnia doktora na  

Uniwersytecie Zielonogórskim 

 

 

Szczegółowy przebieg publicznej obrony pracy doktorskiej  

Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej 

przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.  

 

Część Jawna 

 

1. Obronę otwiera Przewodniczący Komisji Doktorskiej, który jednocześnie 

przewodniczy zebraniu. 

2. Powitanie członków Komisji Doktorskiej, recenzentów oraz doktoranta. 

3. Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o nagrywaniu przebiegu obrony 

4. Przewodniczący Komisji Doktorskiej wyznacza protokolanta. 

5. Przewodniczący Komisji Doktorskiej przedstawia zebranym doktoranta, promotora, 

recenzentów i Komisję Doktorską, a następnie podaje informacje o przebiegu 

postępowania.  

6. Przedstawienie życiorysu naukowego i zawodowego doktoranta przez promotora. 

7. Kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej obejmujące:  

a) tytuł rozprawy;  

b) cel/cele, hipotezę/hipotezy rozprawy, założenia badawcze, metody badawcze;  

c) krótki opis rozprawy;  

d) uzyskane wyniki;  

e) wnioski końcowe. 

8. Przedstawienie recenzji przez recenzentów. W przypadku braku jednego  

z recenzentów, odczytanie recenzji przez Przewodniczącego Komisji Doktorskiej. 

9. Ustosunkowanie się doktoranta do recenzji. Odczytujący recenzję ma obowiązek 

oświadczyć, że uznaje odpowiedzi doktoranta za wystarczające.   

10. Publiczna dyskusja nad rozprawą, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na 

obronie. 

11. Odpowiedzi doktoranta na pytania zadawane w czasie publicznej dyskusji nad 

rozprawą. 

12. Ogłoszenie przerwy na odbycie części niejawnej posiedzenia. 

 

Część Niejawna 

 

13. Rozpoczęcie części niejawnej posiedzenia w gronie Komisji Doktorskiej, recenzentów 

i protokolanta. 

14. Podsumowanie dyskusji. w tym z odpowiedzi doktoranta. 

15. Powołanie dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym. 

16. Tajne głosowanie Komisji Doktorskiej i recenzentów nad przyjęciem publicznej 

obrony rozprawy doktorskiej.  

17. Tajne głosowanie Komisji Doktorskiej w sprawie rekomendacji do Senatu  

w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora.  

18. Tajne głosowanie w sprawie ewentualnego wyróżnienia pracy doktorskiej, jeśli takie 

zostanie zaproponowane przez członka Komisji Doktorskiej. 



19. Zakończenie niejawnej części posiedzenia  przez Przewodniczącego Komisji 

Doktorskiej. 

Część Jawna 

 

20. Przedstawienie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Doktorskiej. 

21. Wypowiedź doktoranta. 

22. Zamknięcie publicznej obrony przez Przewodniczącego Komisji Doktorskiej. 

23. Niezwłocznie po zakończeniu obrony Komisja Doktorska przygotowuje protokół  

z posiedzenia komisji z informacją o przyjęciu publicznej obrony i występuje  

z wnioskiem do Senatu UZ w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora oraz  

o ewentualne wyróżnienie rozprawy. Komisja Doktorska przygotowuje projekty 

odpowiednich uchwał Senatu. 


