Załącznik do Zarządzenia 20/2018 Rektora z dnia 17 kwietnia 2018r

Regulamin wyróżniania
rozpraw doktorskich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
§1.
1. Niniejszy Regulamin definiuje zasady wyróżniania rozpraw doktorskich
w przewodach doktorskich prowadzonych w poszczególnych jednostkach Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku (dalej ASP).
2. Decyzje o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej podejmuje w drodze uchwały Rada
Wydziału wyznaczona do przeprowadzenia przewodu doktorskiego, podjętej
w głosowaniu tajnym.
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§2.
Rozprawa doktorska może być wyróżniona, gdy spełnione zostaną łącznie następujące
warunki:
a) obrona rozprawy doktorskiej nastąpiła nie później niż 3 lata po otwarciu
przewodu doktorskiego;
b) wniosek o wyróżnienie został sformułowany przynajmniej w jednej z recenzji
wraz z uzasadnieniem w ramach przedłożonych recenzji, (wnioski o wyróżnienie
składane w trakcie obrony nie będą rozpatrywane). Wniosek taki musi zawierać
uzasadnienie wskazujące na te elementy rozprawy, które zdaniem recenzenta
stanowią o jej wyróżniającym charakterze;
c) rozprawa znacznie przekracza przeciętny poziom stawiany wymogom rozprawy
doktorskiej;
d) Kandydat uzyskał stopień doktora sztuki.
Wniosek o wyróżnienie nie może być rozpatrzony, jeżeli nie został spełniony choćby
jeden z warunków o którym mowa w ust 1 powyżej.
Jeżeli Recenzent wnioskujący o wyróżnienie jest nieobecny na obronie a wniosku
przed obroną nie wycofał, wniosek uważa się za podtrzymany.
Fakt zgłoszenia wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej należy zaprotokołować.
Przed przystąpieniem do głosowania nad wnioskiem o wyróżnienie rozprawy
doktorskiej powinna odbyć się dyskusja rozstrzygająca, czy spełnione zostały warunki
określone w ust 1 powyżej.
W przypadku gdy rozprawa doktorska spełnia warunki o których mowa w ust 1, Rada
Wydziału w głosowaniu tajnym (samodzielni pracownicy naukowi) podejmuje
uchwałę w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej.
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7. Wniosek uważa się za przyjęty, jeśli w tajnym głosowaniu uprawnieni do głosowania
członkowie Rady Wydziału poprą wniosek większością co najmniej 2/3 ważnie
oddanych głosów.
8. Nie ogranicza się liczby nadawanych doktoratów z wyróżnieniem.
9. Dziekan Wydziału, po pozytywnym zatwierdzeniu przez Radę Wydziału wniosku
o wyróżnienie rozprawy doktorskiej pracownika Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, może wystąpić do Rektora ASP o przyznane nagrody rektorskiej.
10. Doktorant, którego praca została wyróżniona otrzymuje pisemny akt wyróżnienia.
§3.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.
2. Wzór uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
wyróżniania rozpraw doktorskich

Uchwała nr []/2018
Rady Wydziału
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
z dnia ……2018 r.
w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Pana/i […] za wyróżnioną.
na podstawie Regulaminu wyróżniania rozpraw doktorskich na Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, wprowadzonego zarządzeniem nr 20/2018 r. Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, uchwala się co następuje:
§1
Rada Wydziału […] na posiedzeniu w dniu […] w głosowaniu tajnym uznała za wyróżnioną
rozprawę doktorską pt. […],
Pana/i […].
§2
Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

