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5. Doktoraty i habilitacje. 
 

5.2. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr in. Elbiety Jdrych i wyznaczenie promotora. 
Mgr in. Elbieta Jdrych jest absolwentk Wydzia!u Chemicznego PW, który ukoczy!a w 
2008 r. Obecnie jest uczestnikiem Studium Doktoranckiego na naszym Wydziale. 
Proponowany temat pracy doktorskiej „Mikrosystemy „Lab-on-a-chip” do oceny skutecznoci 
terapii przeciwnowotworowych”. Proponowany promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Brzózka. 
Kandydat na promotora proponuje nastpujce przedmioty egzaminów doktorskich: chemi 
analityczn (dyscyplina podstawowa), jz. angielski, filozofi. Komisja ds. przewodów 
doktorskich nr 1 pozytywnie zaopiniowa!a wniosek mgr in. Elbiety Jdrych i postuluje 
otwarcie przewodu w dziedzinie nauk chemicznych. 
 

5.3. Tryb prowadzenia obron prac doktorskich na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Warszawskiej. 
Propozycje zmian przedstawione ju na poprzednim posiedzeniu Rady Wydzia!u, zebrane s w 
za!czniku nr 1. 
 

7. Informacje dziekanów. 
W punkcie tym Dziekan zamierza uzyska poparcie Rady Wydzia!u do rozpoczcia procedury 
nadania stopnia doktora honoris causa prof. Aaronowi Ciechanoverowi, laureatowi Nagrody Nobla 
w dziedzinie chemii w roku 2004. Materia!y dotyczce prof. Ciechanovera zosta!y przes!ane w 
oddzielnych plikach. 
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Za!cznik 1 

 

Prowadzenie obron rozpraw doktorskich na Wydziale Chemicznym – za!oenia projektu. 

 

1. Celem komisji ds. przewodów jest zaopiniowanie wniosku o otwarcie przewodu, 

zaproponowanie recenzentów, sk!adu komisji do przyjcia rozprawy i publicznej obrony oraz 

komisji egzaminacyjnych.  Wikszo tych zagadnie jest rutynowa. Komisja nie musi liczy po 

20 cz!onków – wystarczy przewodniczcy + przedstawiciele dyscyplin reprezentowanych na 

naszym Wydziale – np. chemia organiczna, chemia analityczna, technologia chemiczna, chemia 

fizyczna i teoretyczna, biotechnologia, chemia materia!owa, chemia polimerów. 

 

2.  Komisja ds. przewodów doktorskich proponuje sk!ad komisji do przyjcia rozprawy i 

publicznej obrony. Z za!oenia wchodz do niej: przewodniczcy komisji ds. przewodów, 

promotor, recenzenci i dwaj dodatkowi egzaminatorzy z przedmiotu podstawowego.  Cz!onkami  

komisji powinni by te wszyscy samodzielni pracownicy Wydzia!u, których tematyka 

badawcza i zainteresowania bliskie s tematowi rozprawy. 

 

3. Od cz!onków komisji  oczekuje si, e zapoznaj si z rozpraw i wezm aktywny udzia! w 

obronie. 

 

4. Naley podj starania, aby zwikszy  uczestnictwo w obronach. Dua w tym rola 

Kierowników jednostek i opiekunów prac dyplomowych i doktorskich. Uwaamy,  e w obronie 

musz uczestniczy, poza Komisj,  pracownicy macierzystej jednostki wraz z dyplomantami 

oraz doktoranci reprezentujcy zblion dyscyplin. Same dzia!ania administracyjne nie dadz 
efektów, jeli obrony nie stan si ciekawsze.  Wane jest, eby obrona nie by!a tylko dyskusj 
nad szczegó!ami rozprawy, a przede wszystkim pokazywa!a stan wiedzy, perspektywy rozwoju i 

na tym tle dokonania doktoranta.  W ten te sposób doktorant powinien przygotowa swoje 

wystpienie. 

 

5. Obrony powinny odbywa si w sali gwarantujcej dobr widoczno, s!yszalno i 

posiadajc sprawne urzdzenia audiowizualne. 
 

 


