Tryb postępowania
w przypadku składania rozprawy doktorskiej z geografii
na Wydziale Oceanografii i Geografii UG

W celu złożenia zakończonej rozprawy doktorskiej i przystąpienia do dalszych etapów przewodu
należy
1. Nie później niż 4 tygodnie przed posiedzeniem Rady Instytutu Geografii UG na którym ma
stanąć wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej i podjęcie kolejnych kroków przewodu
doktorant powinien przedstawić tezy rozprawy, wyniki i płynące z rozprawy wnioski na
otwartym zebraniu IG w, którym poza doktorantem obowiązkowo uczestniczą promotor i
promotor pomocniczy. Po przedstawieniu rozprawy doktorant powinien wysłuchać
komentarzy i uwag oraz udzielić odpowiedzi na stawiane pytania i rozważyć, w porozumieniu
z promotorem, uwzględnienie zgłaszanych w czasie dyskusji sugestii.
2. Po uznaniu, że rozprawa jest sfinalizowana, promotor występuję do Rady Wydziału
Oceanografii i Geografii UG, poprzez Radę Instytutu Geografii o wstępne przyjęcie rozprawy
doktorskiej, wyznaczenie recenzentów rozprawy oraz wyznaczenie egzaminów doktorskich i
powołanie komisji egzaminacyjnych.
Wniosek promotora powinien zawierać
a. zwięzłą opinię o zrealizowanej rozprawie i jej znaczeniu poznawczym i/lub aplikacyjnym,
która kończy się stwierdzeniem, że rozprawa przygotowana przez doktoranta spełnia
wymogi określone w ustawie o SNiT i w świetle powyższego promotor wnioskuje o
podjęcie kolejnych, przewidzianych ustawą, kroków w przewodzie doktorskim,
b. sugestie w zakresie potencjalnych recenzentów rozprawy poprzez podanie nazwisk co
najmniej dwóch proponowanych recenzentów zgodnie ze wzorem*
tytuł/stopień, Imię i Nazwisko, Jednostka w której osoba jest zatrudniona, specjalność,
*W przypadku przewodów otwartych po 1.09.2013 roku należy pamiętać, że żaden z
proponowanych recenzentów nie może być pracownikiem jednostki w której realizowany jest
przewód

c. wskazanie przedmiotów z których doktorant powinien złożyć egzaminy doktorskie zgodnie
z zasadą:
 geografia fizyczna lub geografia społeczno-ekonomiczna jako dyscyplina podstawowa,
 ekonomia, socjologia lub filozofia jako dyscyplina uzupełniająca,
 nowożytny język obcy,
d. propozycje co, najmniej trzyosobowego składu komisji do przeprowadzenia powyższych
egzaminów ze wskazaniem egzaminatora i pamiętając, że Przewodniczący Komisji ds.
Przewodów Doktorskich z Geografii jest przewodniczącym komisji egzaminacyjnych.
Promotor rozprawy wchodzi w skład komisji egzaminacyjnych na mocy ustawy.
Do wniosku należy dołączyć 3 egzemplarze zakończonej rozprawy doktorskiej.

