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Regulamin Komisji ds. Przewodów i Postępowań Doktorskich  

Rady Naukowej IMDiK  

 
uchwalony przez Radę Nukową IMDiK w dniu 19 września 2019 r. 

 

 

Dokument określa: 

 

1. organizację i sposób funkcjonowania Komisji ds. Przewodów i Postępowań 

Doktorskich, zwana dalej Komisją (w skrócie KdsPPD); 

 

2. przedmiot pracy Komisji. 

 

 

Organizacja i sposób funkcjonowania Komisji 

 

1. Komisja działa na mocy regulaminu Rady Naukowej IMDiK PAN i na jej rzecz. 

 

2. W skład Komisji wchodzi 8-10 osób wybranych spośród członków Rady. 

 

3. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani w głosowaniu niejawnym, 

podczas pierwszego posiedzenia Komisji, zwoływanego przez przewodniczącego Rady. 

 

4. Posiedzenia Komisji są zwoływane na wniosek jej przewodniczącego lub 

upoważnionego zastępcy, z częstotliwością dostosowaną do aktualnych zadań Komisji. 

 

5. Opinie, rekomendacje i postanowienia Komisji są podejmowane na drodze głosowania 

jawnego, z wyjątkiem głosowań w sprawach osobowych, które odbywają się w trybie 

niejawnym. Po wyrażeniu zgody przez wszystkich członków Komisji, głosowanie może 

odbyć się także drogą elektroniczną. Głosowania są ważne, jeśli wzięła w nich udział 

większość członków Komisji. W przypadku równego podziału głosów, decyduje głos 

przewodniczącego. 

 

 

Przedmiot pracy Komisji 

 

1. Opracowywanie projektów regulaminów i trybów, w tym w szczególności: 

a. regulaminu Komisji, 

b. trybu przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, 

c. regulaminu Szkół Doktorskich wIMDiK 

d. regulaminu rekrutacji do Szkół Doktorskich IMDiK. 

 

2. Udział w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora zgodnie z: 

a. Trybem przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich z 27 

października 2017 r. oraz 

b. Trybem przeprowadzania czynności w postępowaniach doktorskich z 19 

września 2019 r. 
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3. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Studiami Doktoranckimi i Szkołami 

Doktorskimi zgodnie z ich regulaminami. 

 

4. Udział w rekrutacji kandydatów do Szkół Doktorskich.  

 

5. Określanie maksymalnej liczby doktorantów, nad którymi może sprawować opiekę 

naukową promotor i promotor pomocniczy. 

 

6. Opiniowanie programów studiów przedstawionych przez kierowników Szkół 

Doktorskich. 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Naukowej   Dyrektor 

IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN   IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz   prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska 

 

 


