
                                                                                                                                              

REGULAMIN OTWIERANIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO 

(uchwalony na 180. posiedzeniu Rady Naukowej PIWet-PIB w dniu 28 lutego 2018 r.) 

 

1. Regulamin dotyczy kandydatów ubiegających się o otwarcie przewodu doktorskiego  

       w Instytucie (PIWet-PIB), z wyłączeniem uczestników studiów doktoranckich Instytutu. 

 

2. Kandydat na doktoranta przed złożeniem wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego: 

a. musi posiadać tytuł zawodowy lekarza weterynarii, magistra, magistra inżyniera lub 

inny równorzędny (Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki), 

b. musi posiadać co najmniej jedną pracę oryginalną w recenzowanym czasopiśmie 

naukowym o zasięgu co najmniej krajowym.  

3. Kandydat spełniający warunki wymienione w pkt.2 niniejszego regulaminu, składa wniosek o 

otwarcie przewodu doktorskiego do dyrektora Instytutu wraz z prośbą o otrzymanie lub z 

adnotacją o rezygnacji ze stypendium doktorskiego. 

 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

a. życiorys kandydata, 

b. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

c. proponowany temat i plan rozprawy doktorskiej oraz propozycję osoby promotora  

       i ewentualnie promotora pomocniczego, a wyjątkowo również drugiego promotora  

       lub kopromotora, 

d. wykaz publikacji, 

e. opinię promotora o stopniu zaawansowania badań, 

f. propozycje co najmniej trzech recenzentów ze szczegółową, aktualną ich afiliacją,  

g. certyfikat (w przypadku jego posiadania) potwierdzający znajomość nowożytnego 

języka obcego zgodny z zał. nr 1. do Rozp. MNiSW z dn. 19 stycznia 2018 r. 

 

5. Wniosek ze zgodą dyrektora, wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. 4, przekazywany jest 

do Komisji Doktorskiej, która go weryfikuje, a następnie przeprowadza rozmowę 

kwalifikacyjną z kandydatem w obecności promotora (drugiego promotora, kopromotora) i 

ewentualnie promotora pomocniczego bez prawa głosu.  

 

6. Po pozytywnej ocenie wszystkich warunków stawianych kandydatowi, przewodniczący 

Komisji Doktorskiej, na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu, przedkłada wniosek o otwarcie 

przewodu doktorskiego wraz z propozycją tytułu rozprawy, promotora lub też promotora 

pomocniczego (ewentualnie drugiego promotora i kopromotora) oraz recenzentów. Po 

dyskusji nad wnioskiem Rada Naukowa podejmuje uchwalę o wszczęciu (lub odmawia 

wszczęcia) przewodu doktorskiego oraz uchwałę o wyznaczeniu promotorów i recenzentów. 

Uchwały te podejmowane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych 

głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
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7. Rada Naukowa w głosowaniu jawnym wyznacza egzamin doktorski z dyscypliny 

podstawowej, dodatkowej i języka nowożytnego. 

 

8. Otwarty przewód doktorski nie zakończony nadaniem stopnia  doktora nauk weterynaryjnych 

jest zamykany przez Radę Naukową na wniosek Komisji Doktorskiej, po upływie 2 lat od dnia 

zaprzestania pobierania stypendium (dotyczy osób, którym przyznano stypendium na ich 

osobisty wniosek) lub po upływie 7 lat od daty otwarcia - w odniesieniu do osób nie 

pobierających stypendium.  

 

9. Osoby, którym przyznano stypendium zobowiązane są do składania w Komisji Doktorskiej 

półrocznych sprawozdań informujących o postępach  w pracy doktorskiej zaopiniowanych 

przez promotora.             

 

10. W przypadku nie przystąpienia do obrony w zaleconym terminie, tj. w okresie 2 lat od 

pobrania stypendium osoby te będą zobowiązane uchwałą RN PIWet-PIB do zwrotu całej 

pobranej kwoty stypendium. (Przepis ten nie stosuje się do osób, które nie sfinalizowały 

przewodu doktorskiego z przyczyn od nich niezależnych szczegółowo przytoczonych w 

Rozporządzeniu MNiSW z dnia 19.VII.2011r. Jednak ostateczną decyzję w tej kwestii 

podejmować będzie RN po rozpatrzeniu stosownych odwołań). 

                                                                                

 

 


