Uchwała nr 5/2021
Rady Naukowej IRWiR PAN z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie przeprowadzania publicznych obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym
Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2020 roku, poz. 85 ze zm.) uchwala się, co następujące.
§1
1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej, co do zasady, odbywa się w siedzibie Instytutu w trybie bezpośrednim.
2. Dopuszcza się przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej poza siedzibą IRWiR PAN z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających
transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację pomiędzy uczestnikami wydarzenia (zdalna obrona rozprawy doktorskiej).
3. Cała korespondencja dotycząca organizacji zdalnej obrony rozprawy doktorskiej
odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego: doktoraty@irwirpan.waw.pl.
4. Zdalną obronę rozprawy doktorskiej przeprowadza się:
1) na wniosek doktoranta, skierowany do Przewodniczącego Rady Naukowej
IRWiR PAN, wskazujący powody, dla których doktorant ubiega się o obronę
zdalną; wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
albo
2)

z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Doktorskiej, zgłoszonej do Przewodniczącego Rady Naukowej na piśmie lub drogą mailową, o ile doktorant wyrazi zgodę na taką formę obrony rozprawy doktorskiej.

5. W trakcie zdalnej obrony rozprawy doktorskiej, doktorant może przebywać w
siedzibie Instytutu lub poza nią. Sposób organizacji zdalnej obrony rozprawy
doktorskiej, w tym miejsce przebywania doktoranta, sposób usytuowania
członków komisji doktorskiej, protokolanta oraz publiczności, określa Przewodniczący Komisji Doktorskiej.
6. Zdalna obrona rozprawy doktorskiej może odbywać się pod warunkiem, że zarówno przystępujący do niej doktorant, członkowie komisji doktorskiej oraz
protokolant mają techniczną możliwość uczestniczenia w tej obronie, nadto
stworzono możliwość uczestniczenia w obronie rozprawy publiczności. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia w obronie rozprawy doktorskiej osób stanowiących publiczność, z przyczyn niezależnych od IRWiR PAN.
7. Zdalna obrona rozprawy doktorskiej jest przeprowadzana z zachowaniem następujących wymogów:
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1)

2)

3)

4)

5)

obrona zdalna jest przeprowadzana z wykorzystaniem aplikacji wskazanej
przez Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych (zwanej dalej „wskazaną aplikacją”) zapewniającej transmisję obrony w czasie rzeczywistym p o między
jej uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej
toku, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa;
zaproszenie na obronę zdalną wysyłane jest przez Przewodniczącego Komisji Doktorskiej na adres poczty elektronicznej doktoranta, wskazany we
wniosku lub oświadczeniu o wyrażeniu zgody na prowadzenie obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym oraz adresy członków komisji;
przebieg zdalnej obrony jest rejestrowany na potrzeby sporządzenia protokołu z przebiegu obrony pracy doktorskiej (rejestracja dźwięku lub dźwięku i obrazu), chyba, że obowiązujące przepisy wprowadzają inne wymogi;
pomieszczenie znajdujące się w Instytucie albo w innym miejscu będącym w dyspozycji Instytutu, przeznaczone do przeprowadzania obron
zdalnych, musi umożliwiać zachowanie wymagań sanitarnych i warunków
BHP oraz być wyposażone w łącze internetowe oraz sprzęt informatyczny,
które pozwalają na przeprowadzenie obrony w sposób zdalny z wykorzystaniem wskazanej aplikacji;
osoby spoza komisji doktorskiej (publiczność), które uczestniczą w posiedzeniu, biorą udział tylko w jawnych częściach posiedzenia, podczas których mają również możliwość zadawania pytań i wygłaszania komentarzy z
wykorzystaniem wskazanej aplikacji. Link do publicznej obrony udostępniany jest po zgłoszeniu chęci uczestnictwa ze strony tych osób przesłanym na adres doktoraty@irwirpan.waw.pl. Instytut zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w obronie osób, które naruszają porządek
obrony, powszechnie obowiązujące przepisy prawa albo regulacje obowiązujące w Instytucie.

§2
1. Przebieg procedury zdalnej obrony doktorskiej jest następujący:
1) Zastępca Dyrektora ds. Naukowych organizuje posiedzenie zdalne przy
użyciu wskazanej aplikacji, nadając mu unikatową nazwę, a następnie
przekazuje Przewodniczącemu Komisji Doktorskiej dane do logowania;
2) Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w przewidzianym przepisami terminie,
przesyła wymagane informacje do doktoranta i członków komisji doktorskiej oraz publikuje na stronach internetowych Instytutu wymagane informacje o terminie zdalnej obrony rozprawy doktorskiej;
3) rolę gospodarza (hosta) spotkania pełni osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji Doktorskiej;
4) w terminie zdalnej obrony rozprawy doktorskiej Przewodniczący Komisji
Doktorskiej nawiązuje połączenie z członkami komisji doktorskiej i z doktorantem oraz sprawdza, czy w posiedzeniu uczestniczy publiczność.
Przewodniczący Komisji informuje wszystkich uczestników publicznej
obrony rozprawy doktorskiej o rejestracji jej przebiegu – dźwięku lub dźwięku i obrazu, oraz włącza rejestrację przebiegu obrony rozprawy doktorskiej w celu dokumentacji przebiegu tego postępowania na potrzeby
przygotowania protokołu;
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w trakcie zdalnej obrony rozprawy doktorskiej doktorant musi mieć możliwość korzystania z kamery i mikrofonu. Ponadto, sprzęt i oprogramowanie używane przez doktoranta musi umożliwiać udostępnianie ekranu;
6) przed rozpoczęciem zdalnej obrony rozprawy doktorskiej Przewodniczący
Komisji Doktorskiej informuje doktoranta o konsekwencjach stwierdzenia
nieprawidłowości w przebiegu obrony, wynikających z zachowania doktoranta (w szczególności wskazującego na brak samodzielności w trakcie
obrony) lub przerwania połączenia z przyczyn technicznych przed zakończeniem obrony;
7) na prośbę Przewodniczącego Komisji Doktorskiej, doktorant jest zobowiązany do udostępnienia widoku ekranu komputera, z którego korzysta;
8) jeżeli w trakcie zdalnej obrony rozprawy doktorskiej dojdzie do przerwania połączenia pomiędzy komisją, a doktorantem lub pomiędzy członkami
komisji, komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o:
a) powtórzeniu obrony rozprawy doktorskiej w innym terminie, jeżeli nie
jest możliwe ponowne nawiązanie połączenia, albo
b) kontynuowaniu obrony rozprawy doktorskiej w ramach dotychczasowego połączenia zdalnego bądź nowego połączenia zdalnego, którego
dane zostaną niezwłocznie przekazane na adresy mailowe doktoranta,
członków komisji doktorskiej i udostępnione na stronach internetowych
Instytutu, jeśli z okoliczności wynika, że przerwanie połączenia ma
charakter przejściowy i możliwe jest przywrócenie połączenia w relatywnie krótkim czasie, albo
c) zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej, o ile komisja doktorska
uzna, że dotychczasowy przebieg tej obrony był wystarczający do podjęcia uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i
przyjęciu uchwały o rekomendowaniu Radzie Naukowej nadania albo
nienadania stopnia doktora, a w uzasadnionych przypadkach uchwały o
wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.
9) Przerwanie obrony rozprawy doktorskiej i decyzję komisji, o której mowa odpowiednio w pkt 8, odnotowuje się w protokole.
10)Po zakończeniu jawnej części obrony rozprawy doktorskiej, następuje
rozłączenie z doktorantem oraz z osobami biorącymi udział w obronie w
charakterze publiczności albo przeniesienie niejawnej części posiedzenia
na nowe dane logowania. W razie potrzeby doktorant opuszcza zdalne posiedzenie lub pomieszczenie, w którym przebywa wspólnie z Przewodniczącym lub członkami komisji doktorskiej. W części niejawnej posiedzenia
komisja doktorska podejmuje określone przepisami uchwały w sprawie
przyjęcia publicznej obrony oraz w sprawie rekomendowania Radzie Naukowej odpowiednio nadania/nienadania doktorantowi stopnia naukowego
doktora; a nadto – w uzasadnionych przypadkach – także uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.
11)po przeprowadzeniu głosowań, Przewodniczący Komisji zaprasza doktoranta
i publiczność na dalszą część posiedzenia i po ponownym połączeniu z
doktorantem oraz publicznością Przewodniczący Komisji Doktorskiej ogłasza treść podjętych uchwał i wyniki przeprowadzonych głosowań;
12)Przewodniczący Komisji Doktorskiej dostarcza do Przewodniczącego Rady
Naukowej oryginał podpisanego protokołu wraz z zapisanym nagraniem
5)
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przebiegu zdalnej obrony;
13)czynności, o których mowa w pkt 10-12 dotyczą również doktoranta, który
powtarza obronę rozprawy doktorskiej w nowym terminie w związku z
przerwaniem połączenia w trakcie obrony.
§3
Integralną część uchwały stanowi załącznik do niej:
Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy
doktorskiej w trybie zdalnym
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ IRWiR PAN
(prof. dr hab. Henryk Runowski)
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……… Rady Naukowej IRWiR PAN z dnia …………………..

……………..………………
imię i nazwisko doktoranta
……………..………………
adres do korespondencji
……………..………………
adres e-mail
……………..………………
nr telefonu kontaktowego

……………………
(miejsce, data)

Przewodniczący Rady Naukowej
……………………………………………
Wniosek o przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
w trybie zdalnym
(wzór)
Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie obrony napisanej
przeze mnie rozprawy doktorskiej pt. …………………………………….… w trybie zdalnym.
Rozprawę doktorską przygotowano pod kierunkiem……………………………….........
Uzasadnienie wniosku:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
Wnoszę (i jednocześnie oświadczam, że stawię się w tym celu w Instytucie na własną odpowiedzialność i ryzyko) /nie wnoszę⁕) o udostępnienie mi infrastruktury Instytutu w celu przeprowadzenia obrony w/w rozprawy doktorskiej.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nagrywanie przebiegu zdalnej obrony rozprawy
doktorskiej (rejestracja dźwięku lub dźwięku i obrazu).

………………………
(podpis doktoranta)
*) niepotrzebne skreślić
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