
Uchwała Rady Wydziału Ghemii nr 5/16
z dnia 6.07.2016 roku

w sprawie powołania komisji doktorskich na kadencję 2016 - 2020

Na podstawie ań. 14 ust.5 Ustawy zdnia14marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595,
zpoin. zm.) uchwa|a się co następuje:

s1

Powołuje się komisje doktorskie w następujących obszarach:

1. Chemia i ana|ityka środowiska, techno|ogia Środowiska
2. Chemia analityczna i nieorganiczna
3. Chemia teoretyczna i fizyczna
4. Chemia bioorganiczna
5. Chemia organiczna

s2

Zakres i zasady działa|ności komisji stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

s3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Zakres i zasady działa|ności komisji doktorskich
(załącznik do tJchwały Rady Wydziału Chemii nr 5/16 z dnia 6.07. 2016 r., 

* sprawie powoła.nia t<ómisji doktorskich na kadencję 2016 - 2020)

1. Komisje doktorskie na kadencją 2016-2020 powołane są w pięciu obszarach

obejmujących tematykę prac óót<torst<ich rea|izowanych na Wydzia|e Chemii

UG.

2. Do zadań komisji doktorskich na|ezy:
- przyjęci" ,o.p,u*y doktorskiej wraz z recenzlami i dopuszczenie jej do

publicznej obronY,
- p rze p rowadze nie p ubl icznej o b rony rozprawy do kto rskiej,

- zatwierdzenie projektu uc-hwały w sprawie nadania |ub odmowy nadania

stopnia doktora,
- zg|oszenie projektu uchwały w sprawie wyroznienia pracy doktorskiej 0eś|i

dotyczY).

3. W sktad komisji doktorskiej Rada Wydziału moze dodatkowo powołać

promotora pomocniczego bez prawa głosu.

4' Przewodniczącym komisji doktorskiej kazdego z obszarÓw jest kierownik

Studiow Dońóranckich przy Wydziale Chemii UG. W przypadku jego

n ieobecności p rzewod n iczącego wskazuje Dzieka n.

5. Sktady komisji doktorskich w kazdym z obszarow mogą byc uzupełniane o

kolejnych człónkow Rady Wydziału, ktozy w trakcie trurania kadencji naby|i

stosowne uPrawnienia.

6' Kazdor azowo W momencie wszczęcia przewodu doktorskiego Rada Wydziału

wskazuje komisję doktorską w danym obszarze, która ma przeprowadzić

czynności związaie z puewódem doktorskim wymienione w ust. 2 niniejszego

zaiącznika, w oparciu o tematykę badań obejmujących rozprawę doktorską.


