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   Pan Dziekan Wydziału III PAN 
   prof. Roman Micnasa 
 
 UWAGI do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 
 
 
Przesłane Rozporządzenie precyzyjnie omawia tok postępowania przy prowadzeniu 
przewodów doktorskich (Rozdz. 1), habilitacyjnych (Rozdz. 2) oraz profesorskich (Rozdz. 3). 
 
 Jako bardzo istotny nowy punkt uważamy wprowadzenie konieczności dołączania do 
składanych papierów, tak w przewodzie doktorskim (Rozdz. 1, paragraf 1. punkt 2.4) jak i 
habilitacyjnym (Rozdz. 2, paragraf 12. punkt 2.5) informacji o przebiegu przewodów, jeżeli 
kandydat ubiegał się już wcześniej od uzyskanie stopnia. Obecnie ta informacja nie była 
wymagana, a jak pokazują doświadczenia raczej skrzętnie ukrywana. 
  
Novum przy przewodach doktorskich (Rozdz. 1, paragraf 6. punkt 6) jest wprowadzenie, na 
wniosek recenzenta, możliwości uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej. Wydaje się 
nam, że stwarzanie takich możliwości (rozporządzenie nie precyzuje ile razy może powtórzyć 
się) będzie prowadziło do obniżenia wymogów jakie powinien stawiać sobie nie tylko 
doktorant, ale także promotor lub promotorzy przy przygotowaniu rozprawy, która powinna 
być skończonym dziełem. Na obronie jest przecież czas na dyskusję nie tylko ze słuchaczami 
będącymi na obronie, ale przecież przede wszystkim z recenzentami. W naszym przekonaniu 
punkt ten powinien zostać usunięty. Przy jego zostawieniu doktorat będzie dziełem nie tylko 
doktoranta i sprawującego nad nim opiekę promotora, ale również recenzentów.  
  
Pewne zastrzeżenia budzi także (Rozdz. 1, paragraf  7. punkt 3) konieczność zawiadamiania 
przez jednostkę prowadzącą przewód doktorski innych jednostek organizacyjnych 
posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej. 
Sprawa nie jest istotna dla naszej dyscypliny - geofizyka, bo jedynie Instytut Geofizyki PAN 
oraz Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH mają uprawnienia do 
nadawania stopni i tytułu naukowego z geofizyki. Może być natomiast problemem dla innych 
"podstawowych" dyscyplin naukowych np. chemia. 
  
"Błędem" w rozporządzeniu (Rozdz. 2, paragraf 12. punkt 2.1) jest chyba sformułowanie 
nakazujące jednostce wybranej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 
poświadczać kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez habilitanta stopnia doktora. 
Dokument powinien być chyba potwierdzony prze jednostkę organizacyjną nadająca stopień 
doktora.   
 



Mamy nadzieję, że te nieliczne przygotowane przez Komitet Geofizyki PAN uwagi będą 
pomocne przy opracowywaniu opinii dotyczącej rozporządzenia MNiSW. 
 
      
 
      Z poważaniem 

      
     Przewodnicząca Komitetu Geofizyki PAN 
     prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch 
 
  
 
 
 
 
 
 


