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ZAKRES EGZAMINÓW DOKTORSKICH 

dla osób, które wszczęły przewód doktorski przed 1 października 2018 r.  

 
§ 1 

EGZAMIN Z DYSCYPLINY PODSTAWOWEJ ODPOWIADAJĄCEJ 
TEMATOWI ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna – w składzie co najmniej 4 osób posiadających tytuł profesora w 
dziedzinie sztuki lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuk plastycznych i 

konserwacji dzieł sztuki i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny, w tym 
promotora/promotorów rozprawy doktorskiej, 

 

a) Harmonogramem i koordynacją egzaminów doktorskich zajmuje się promotor kandydata 

wraz z przewodniczącym danej komisji egzaminacyjnej. Obowiązki promotora przy 
organizacji egzaminów po uprzednim wyrażeniu zgody, może przejąć promotor 

pomocniczy.  
b) Egzamin może odbyć się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
c ) Egzamin odbywa się na zasadzie rozmowy/dyskusji, odpowiedzi na wskazane pytania. 
d) Pytania egzaminacyjne może wskazać doktorantowi Przewodniczący Komisji 

Egzaminacyjnej lub inny członek Komisji Egzaminacyjnej.  

e ) Wskazane pytania dotyczą wiedzy ogólnej z zakresu dyscypliny podstawowej oraz z 
zakresu wiedzy odpowiadającej tematyce rozprawy. 

f) Po wskazaniu pytania doktorant ma prawo w ciągu 10 minut przygotować się do 

odpowiedzi i odpowiada na nie. 
g) Komisja ocenia poszczególne odpowiedzi na pytania i wystawia ocenę końcową. 

h) Odpowiedzi na pytania oceniane są pojedynczo. 
i) Po głosowaniu i wystawieniu oceny końcowej Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

odczytuje doktorantowi protokół z przeprowadzonego egzaminu doktorskiego. 
 

§ 2 

 

EGZAMNIN Z DYSCYPLINY DODATKOWEJ 

 

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej 
jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa 

albo artystyczna lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej. 

 
 

a) Egzaminator na przynajmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu 
przedstawia doktorantowi zakres lektur i tematów do przygotowania. Wskazane pytania 
dotyczą wiedzy ogólnej z zakresu dyscypliny dodatkowej oraz z zakresu wiedzy z tej 
dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy. 

b) Egzamin może odbyć się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

c ) Egzamin odbywa się w formie rozmowy/dyskusji, odpowiedzi na trzy wskazane pytania. 
d) Pytania dotyczą wiedzy ogólnej z zakresu dyscypliny dodatkowej oraz z zakresu wiedzy z 

dyscypliny dodatkowej odpowiadającej tematyce rozprawy. 
e ) Po wskazaniu pytani doktorant ma prawo w ciągu 10 minut przygotować się do 

odpowiedzi i odpowiada na nie. 
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f) Komisja ocenia poszczególne odpowiedzi na pytania i wystawia ocenę końcową. 
g) Odpowiedzi na pytania oceniane są pojedynczo. 
h) Po głosowaniu i wystawieniu oceny końcowej Przewodniczący Kom isji Egzaminacyjnej 

odczytuje doktorantowi protokół z przeprowadzonego egzaminu doktorskiego. 

 
§ 3 

EGZAMIN W ZAKRESIE NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO  

 
Egzamin z nowożytnego języka obcego przeprowadza komisja – w składzie co najmniej trzech osób, z których 

co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora; 
 

1. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany stanowi 
potwierdzenie kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny 
naukowej albo artystycznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.  

2. Egzaminu o którym mowa w ust. 1 powyżej nie przeprowadza się, gdy osoba ubiegająca 
się o nadanie stopnia doktora posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, 

o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk (t.j. Dz.U.2017 poz.1789. 

d) Egzaminator na przynajmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu 
przedstawia doktorantowi zakres tematów do przygotowania. 

e) Egzamin może odbyć się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

f) Egzamin odbywa się w formie rozmowy/dyskusji, odpowiedzi na trzy wskazane pytania. 
g) Komisja ocenia poszczególne odpowiedzi na pytania i wystawia ocenę końcową. 
h) Odpowiedzi na pytania oceniane są pojedynczo. 
i) Po głosowaniu i wystawieniu oceny końcowej Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

odczytuje doktorantowi protokół z przeprowadzonego egzaminu doktorskiego. 

 
 

§ 4 

 

1. W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie może 

uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy .  
2. Koordynacją egzaminów doktorskich zajmuje się promotor kandydata wraz z 

przewodniczącym danej komisji egzaminacyjnej przy czym terminy egzaminów doktorskich ustala się 
w porozumieniu z przewodniczącym Rady ds. stopni oraz członkami komisji .  

3. Egzaminy doktorskie są oceniane według następującej skali ocen: 

a) celujący – 5,5 
b) bardzo dobry – 5,0 
c ) dobry plus – 4,5 
d) dobry – 4,0 

e ) dostateczny plus – 3,5 
f) dostateczny – 3,0 
g) niedostateczny – 2,0 

4. Aby uzyskać ocenę ostateczną z egzaminu doktorskiego, komisja liczy średnią 
arytmetyczną wszystkich ocen wymienionych w ust. 3 i stosuje następującą zasadę 
zaokrąglania: 

 3.00 – 3.24 ≈ 3.0 
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 3.25 – 3.74 ≈ 3.5 
 3.75 – 4.24 ≈ 4.0 
 4.25 – 4.74 ≈ 4.5 
 4.75 – 5.24 ≈ 5.0 
 5.25 – 5.50 ≈ 5.5 

Aby zdać egzaminy doktorskie należy uzyskać z każdego z nich ocenę ostateczną nie mniejszą niż 
3.0. 

5. Z egzaminów doktorskich sporządza się protokoły, które są przekazywane Radzie. 

6. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich Rada ds. stopni, na 

wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie 
wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego 
egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz. 

 

 
Przewodnicząca Rady ds. stopni 

dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. uczelni 
 

 


