
Uchwała Rady Wydziału Chemii nr l2l12
z dnia 12.12.2012 roku

w sprawie powołania komisji doktorskich na kadencję2012 - 2016

Na podstawie art. 1 4 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 t. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakręsie sztuki (Dz.U' Nr 65, poz.

595, z późn, zm.) uchwala się co następuje:

$1

Powołuje się komisje doktorskie do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia jej

publicznej obrony w następujących obszarach:

1. Chemia i analityka środowiska' technologia środowiska
2. Chemia analityczna i nieorganiczna
3. Chemia teoretycznat ftzyczna
4. Chemia bioorganiczna
5. Chemia organiczna

$2

Zakres i zasady działalnoŚci komisji stanowią zał.ącznik do niniejszej uchwały.

$3

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.



Zakłes i zasady działalności komisji doktorskich
(załącznik do (Jchwaty Rady Wydziału Chemii nrl2/]2, z dnia ]2,12. 20]2 r'

w sprawie powołania komisji doktorskich na kadencję 20 ] 2 - 2016)

1. Komisje doktorskie na kadencję 2012-2016 powołane są w pięciu obszarach
obejmujących tematykę prac doktorskich realizowanych na Wydziale Chemii UG.

2. Do zadan komisji doktorskich nalezy:
- przyjęcie rozprawy doktorskiej wraz Z recenzjami i dopuszczenie jej do publicznej
obrony,
- przeprow adzente publicznej obrony r ozpr awy doktorskiej,
- przygotowanie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora,
- przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyróznienia pracy doktorskiej (jeŚli

dotyczy).

3. W skład komisji doktorskiej Rada WydziaŁu może dodatkowo powołać promotora
pomocnicz ego b ez prawa głosu.

4' Przewodniczącym komisji doktorskiej kaŻdego z obszarow jest kierownik
Stacjonamych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemiiprzy Wydziale Chemii UG.
W przypadku jego nieobecnoŚci członkowie Komisji wybierają przewodniczącęgo Ze

swojego składu.

5. Składy komisji doktorskich w kazdym z obszarow mogąbyó uzupełniane o kolejnych
członków Rady Wydziału, ktorzy w trakcie trwania kadencji nabyli stosownę
uprawnienia.

6. Kaidorazowo w momencie wszczęcia przewodu doktorskiego Rada Wydziafu
wskazuje komisję doktorską w danym obszarze, która ma przeprowadzic czynności
związane z przewodem doktorskim wymienione w ust. 2 niniĄszego załącznika, w
oparciu o tematykę badań obejmujących rozprawę doktorską.


