Prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz
Prodziekan d/s stopni naukowych i tytułu naukowego
W zakresie przewodów doktorskich:
1. Wstępne rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora
o wszczęcie przewodu doktorskiego i ocena przedstawionej dokumentacji.
2. Przygotowywanie i przedstawianie Radzie Wydziału Lekarskiego materiałów celem:
a) podjęcia uchwał w przedmiocie: wszczęcia przewodów doktorskich, wyznaczenia
promotorów oraz wyznaczenia recenzentów i ustalenie zakresów tych przewodów
(dziedzina nauki, dyscyplina naukowa),
b) powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie:
 dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,
 dyscypliny dodatkowej,
 języka obcego nowożytnego,
 Komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, tj. „komisji
doktorskiej”.
3. Ustalanie terminów egzaminów doktorskich oraz posiedzeń „komisji doktorskich”.
4. Przyjmowanie od promotorów rozpraw doktorskich wraz z opiniami i kierowanie tych
rozpraw do recenzentów.
5. Przewodniczenie posiedzeniom „komisji doktorskich”, których celem jest zapoznanie
się z rozprawą doktorską, opiniami promotora i recenzentów, podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do jej publicznej obrony.
6. Przewodniczenie otwartym posiedzeniom „komisji doktorskich”, na których odbywają się
obrony rozpraw doktorskich.
7. Przedkładanie Radzie Wydziału Lekarskiego Wniosków „komisji doktorskich” o nadanie
stopni naukowych doktora.
8. Przedkładanie Radzie Wydziału Lekarskiego wniosków o zamknięcie przewodów
doktorskich w przypadkach, jeśli osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora
nie przedstawią w wyznaczonym terminie rozprawy doktorskiej lub nie przystąpią
do egzaminów doktorskich .
9. Przewodniczenie komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie
W zakresie przewodów habilitacyjnych:
10. Opracowanie i
habilitowanego.

modyfikacja

rekomendowanych

kryteriów

do

stopnia

doktora

11. Wstępna ocena dokumentów osób zgłaszających zamiar ubiegania się o przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego.

12. Przedstawienie Radzie Wydziału Lekarskiego wniosków otrzymanych z Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych dotyczących wszczęcia postępowania
habilitacyjnego oraz wybór recenzenta, sekretarza i członka powołanej Komisji.
W zakresie postępowania o nadanie tytułu profesora:
13. Opracowanie i modyfikacja rekomendowanych kryteriów do ubiegania się o tytuł
profesora.
14. Wstępne rozpatrywanie wniosków o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora
i ocena przedstawionej dokumentacji.
15. Przedstawianie wniosku o nadanie tytułu profesora Radzie Wydziału Lekarskiego celem
podjęcia uchwały o wszczęciu postępowania i o powołaniu Komisji celem jego oceny.

