
Uchwała nr 26 
Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 17. grudnia 2014 roku 

W sprawie zakresu kompetencji oraz kryteriów i warunków przeprowadzania przewodów 
doktorskich  

 
 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki uchwala się, co następuje: 
 

Zakres kompetencji 
 

&1 
Wszczęcie przewodów doktorskich na wniosek kandydata ubiegającego się o nadanie 
stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinach biotechnologia lub zootechnika odbywa 
się przed Radą Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.  

 
&2 

Rada Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt powołuje promotora lub promotorów, 
promotora pomocniczego, kopromotora w przewodach doktorskich z dyscyplin, o których 
mowa w par. 1. 

 
&3 

1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony odbywa się 
przed co najmniej siedmioosobową komisją doktorską złoŜoną z członków rad/y 
posiadających tytuł prof. lub stopień doktora hab. w zakresie dyscypliny podstawowej 
odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewnej dyscypliny naukowej. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1. wchodzą ponadto: promotor lub promotorzy 
oraz recenzenci. 

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1. moŜe zostać powołany promotor 
pomocniczy bez prawa głosu.  

 
&4 

1. Rada Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt powołuje dwóch spośród trzech 
proponowanych recenzentów rozprawy doktorskiej przygotowanej w dyscyplinach 
zootechnika oraz biotechnologia. 
2. Rada Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt moŜe powołać więcej niŜ dwóch 
recenzentów mając na względzie tematykę realizowanej rozprawy doktorskiej. 

 
&5 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed komisją doktorską, o której 
mowa w par. 3 

 
&6 

Rada Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia 
doktora nauk rolniczych w dyscyplinach biotechnologia lub zootechnika. 
 

Kryteria i warunki przeprowadzania przewodów doktorskich 
 

&7 
Kandydat występujący z wnioskiem do Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt o 
wszczęcie przewodu doktorskiego zobowiązany jest posiadać, co najmniej jedną wydaną 
lub przyjętą do druku publikację naukową w recenzowanym czasopiśmie naukowym 
wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego 
do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 



30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) 
lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej. 
 

&8 
Przewody doktorskie, w ramach których są przygotowywane:  
1) rozprawy doktorskie w zakresie określonej dyscypliny naukowej,  
2) interdyscyplinarne rozprawy doktorskie  
– mogą być przeprowadzane wspólnie w zakresie jednej lub kilku dyscyplin naukowych. 

 
&9 

Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinach,  

o których mowa w par. 1, przygotowuje rozprawę doktorską w formie pracy doktorskiej 

nie będącej cyklem publikacji powiązanych tematycznie albo w formie cyklu publikacji 

powiązanych tematycznie, na który składają się co najmniej 2 opublikowane lub przyjęte 

do druku prace z listy MNiSW, w tym co najmniej 1 z IF. 

 
&10 

W przypadku publikacji powiązanych tematycznie składających się na rozprawę 
doktorską, w co najmniej dwóch kandydat jest pierwszym lub jedynym autorem.  
W publikacjach tych udział kandydata nie moŜe być niŜszy niŜ 50%. W celu stwierdzenia 
wskazanego udziału kandydata, wymagane jest przedłoŜenie stosownego oświadczenia 
współautorów. 

 
&11 

1. Sumaryczny IF czasopism, w których ukazały się prace składające się na cykl 
publikacji powiązanych tematycznie, w przypadków przewodów przeprowadzanych w 
dyscyplinie biotechnologia powinien wynosić, co najmniej 1,5; a w przypadków 
przewodów przeprowadzanych w dyscyplinie zootechnika powinien wynosić, co 
najmniej 1. 

2. Sumaryczny IF czasopism naleŜy wskazywać zgodnie z rokiem ukazania się publikacji 
w tych czasopismach, a w przypadku jego braku, dla ostatniego roku, dla którego 
został ustalony. 

 
&12 

1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinach,  
o których mowa w par. 1 legitymuje się ponadto, co najmniej dwoma innymi pracami 
opublikowanymi w czasopismach znajdujących się na liście MNiSW. 

2. W co najmniej jednej spośród prac, o których mowa w ust 1. kandydat jest 
pierwszym lub drugim autorem. 

 
&13 

1. W ocenie osiągnięć naukowych kandydata stanowiących podstawę ubiegania się o 
nadanie stopnia doktora nie będą uwzględniane prace przeglądowe. 

 
&14 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1. stycznia 2015 roku. 
 
 


