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Publiczna obrona pracy doktorskiej jest ostatecznym sprawdzeniem kwalifikacji doktoranta. 
Jednocześnie, w polskiej tradycji, publicznej obronie może być nadany uroczysty, podniosły 
charakter. Należy dążyć do właściwego pogodzenia naukowego charakteru publicznej obrony z jej 
uroczystą formą. Poniższe zalecenia określają zakres zwyczajowo przyjętej formy organizacji tego 
wydarzenia, a także pomogą uniknąć większych nieprawidłowości: 

1. Publiczną obronę należy zorganizować w sali reprezentacyjnej na terenie UP, z co najmniej 

50 miejscami do siedzenia (najlepiej Kolegium Rungego). W tym celu warto rezerwować salę 

z dużym wyprzedzeniem. 

 

2. Doktorant nie powinien w sposób bezpośredni być zaangażowany w organizację publicznej 

obrony w dniu jej przeprowadzania. Dobrą zasadą jest by bezpośrednio przed obroną 

doktorant nie miał kontaktu z recenzentami. W szczególności nie powinien odbierać 

recenzentów z dworca/lotniska, towarzyszyć im w trakcie posiłku po podróży, oprowadzać 

po jednostce. Zaleca się jednak by doktorant brał udział w organizacji dnia pobytu 

recenzentów zewnętrznych na wcześniejszym etapie. Warto by upewnił się, że przyjazd, 

pobyt czy nocleg recenzentów zewnętrznych przebiegnie sprawnie i bez niedogodności. 

 

3. Komisja na posiedzeniu niejawnym proceduje bez poczęstunku lub co najwyżej przy 

skromnym poczęstunku (kawa, herbata, herbatniki). Podobna zasada dotyczy wszystkich 

egzaminów doktorskich poprzedzających publiczną obronę. 

 

4. Doktorant nie powinien się czuć zobowiązany do wręczania kwiatów i upominków 

promotorowi, recenzentom, członkom komisji doktorskiej oraz innym osobom z grona 

pracowników UP, nawet jeśli był wcześniej świadkiem takiego okazywania wdzięczności 

przez innych doktorantów. Jeśli jednak czuje taką potrzebę, materialny wyraz podziękowań  

powinien mieć wymiar co najwyżej symboliczny i ograniczać się do kwiatu, skromnego 

bukietu lub pamiątki, której wartość nie przekracza ceny kwiatu/bukietu. W żadnym 

wypadku nie może być to prezent, który może wprawić w zakłopotanie obdarowanego 

poprzez jego wartość, czy nawet wielkość opakowania. 

 

5. Doktorant nie jest zobowiązany i nie powinien się czuć zobligowany do organizacji 

poczęstunku po publicznej obronie. Jeśli jednak, z racji obecności rodziny, przyjaciół i 

bliskich, pragnie nadać publicznej obronie uroczysty charakter i decyduję się na 

zorganizowanie poczęstunku, nie powinien być on zbyt obfity lub wykwintny. W 

szczególności nie powinien narażać doktoranta lub jego rodziny na zbytnie koszty. 


