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Постановка мети
Отримання наукового ступеня «Доктор філософії» (PhD) в Німецькому університеті
адміністративних наук м. Шпайер призводить до досягнення академічного ступеня «Доктор
адміністративних наук», або з листопада 2006 року «Доктор юридичних наук», «Доктор
державних та економічних наук» на основі дисертації та усного екзамену на присвоєння ступеня
доктора. Ступінь являє собою додаткову кваліфікацію, яка засвідчує вміння працювати у науковій
сфері та вирішувати проблеми вивчення та практичні проблеми державного управління.
До цільової групи належать передусім кваліфіковані випускники університетів у галузі
права, історії, соціології чи економіки. У виняткових випадках можуть прийматись випускники
інших дисциплін та типів вищих навчальних закладів.

Заява
Кандидати надсилають заяву довільної форми на допуск до прийому на PhD, наприклад
«прийняття у якості кандидата» на адресу …
Rektor der Deutschen Universität
für Verwaltungswissenschaften Speyer
Postfach 14 09
67324 Speyer
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Заява не пов’язана з жодними термінами. Тим не менше, заяви повинні надсилатись на
початку липня або на початку січня, оскільки як правило комітет по присудженню ступеня
«Доктор філософії» засідає лише раз у семестр (приблизно в середині січня і в середині липня).
Комітет на цих засіданнях розглядає лише отримані на той час заяви.
Заява повинна включати ім’я наукового керівника роботи, назву роботи і вид майбутнього
ступеня («Доктор адміністративних наук», «Доктор юридичних наук», «Доктор державних та
економічних наук»).
До заяви додаються такі документи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СV німецькою мовою
Атестат або рівнозначно визнаний документ (оригінал або завірена копія)
Сертифікат про складання випускних іспитів (оригінал або завірена копія)
Свідоцтво, яке засвідчує, що заявник закінчив навчання з кращою третиною успішних
випускників цього випускного іспиту у його навчальному році
Актуальна довідка з поліції про благонадійність (не довше, ніж піврічної давності)
Короткий опис теми дисертації з термінами виконання для обробки (приблизно 3-4
сторінки)
Заява, що у інших вищих навчальних закладах не представлена кандидатом дисертація
на таку ж або подібну тематику. Заява про усі здані державні та університетські іспити.
Заява, що кандидат домовився з членом викладацького складу з університету м.
Шпайер, що той буде керівником дисертації, що її тематика і сам кандидат
відповідають вимогам, щодо присвоєння ступеня доктора і що запропонований план
виконання роботи можливий.

Іноземні кандидати повинні володіти німецькою мовою у тій мірі, яка потрібна для
написання роботи. Це підтверджується сертифікатом, який показує рівень знання мови:
Тест DaF
ZMP Гете Інституту
PNdS
DSH у німецькому університеті
Кандидати, які здали іспити за кордоном повинні подавати заяву на реєстрацію в
середньому за шість місяців до зазначеного початку навчання, оскільки німецький університет
повинен перевірити рівнозначність складених іспитів у центральному офісі іноземної освіти.

Склад комітету по присудженню ступеня «Доктор філософії»
Ректор університету
Два викладачі університету
Представник групи працівників
Представник групи слухачів
Представник групи працівників у сфері державного управління
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Передумови для отримання ступеня
Необхідною умовою для прийому в докторантуру до Німецького університету
адміністративних наук м. Шпайер є закінчення вищого навчального закладу (вища освіта або
державна атестація) в галузі правничих, історичних, соціологічних або економічних наук в
Німеччині або відповідного навчального закладу за кордоном. У виняткових випадках також
можуть бути допущені кандидати, які склали відповідний іспит в іншій галузі дослідження.
Вимоги до прийняття в докторантуру:
а. для PhD в галузі наук управління потрібна вища освіта в галузі наук управління,
права, економіки, історії або соціології німецького університету або відповідних
вищих навчальних закладів, яка підтверджується у Німеччині для
високопосадовців здачею дипломних, магістерських іспитів або рівнозначних
іспитів вищого навчального закладу або державного іспиту;
б. для PhD в галузі юридичних наук із завершенням першого іспиту відповідно до §5
абзац 1 Закону Німеччини про суддів потрібне завершене навчання у галузі права
або закінчення відповідного навчання в університеті або відповідному навчальному
закладі.
Комітет по присудженню ступеня «Доктор філософії» (PhD) може допускати також
кандидатів на вмотивовану вимогу керівника, які закінчили навчання у вищому
навчальному закладі або склали випускні іспити, що дають право на отримання
ступеня «Доктор філософії» (PhD) в галузі юридичних наук;
в. для PhD в галузі державних та економічних наук потрібна вища освіта в галузі наук
управління, права, економіки, історії та соціології німецького університету або
відповідних вищих навчальних закладів, яка підтверджується у Німеччині для
високопосадовців здачею дипломних, магістерських іспитів або рівнозначних
іспитів вищого навчального закладу або державного іспиту.
Кандидати повинні надати відомості, що вони здали випускні іспити у числі кращих
випускників відповідно до пунктів а, б, в і у період навчання отримували відповідні оцінки.
Як виняток, кандидатами можуть бути випускники магістерських програм вищих
професійних училищ, якщо тільки вони можуть принести посвідчення, що вони входять до 10%
кращих випускників свого року.
Кандидати повинні знайти професора або приват-доцента (вчене звання доцента –
позаштатного викладача) університету м. Шпайер, який погодиться бути керівником дисертації.
Цей керівник є також першим рецензентом дисертації. Відповідно до рішення сенату від 21 січня
2008 року дисертації, з якими присуджується ступінь «Доктор юридичних наук», «Доктор
державних та економічних наук» вповноважені особи, які куруватимуть дисертацію повинні бути
фахівцями у тій галузі дослідження до якої відноситься дисертація. Щодо ступеня «Доктор
адміністративних наук» це також враховується.

Навчальний процес
22 січня 2007 року сенат ухвалив порядок отримання наукового ступеня «Доктор
філософії» відповідно до навчання:
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1. Відповідно до міждисциплінарної постановки задач Німецького університету
адміністративних наук м. Шпайер отримання наукового ступеня доктора передбачає
поряд із дисертацією двосеместрову міждисциплінарну фазу дослідження, у якій
відбувається навчання, що складає в середньому 10 занять в тиждень протягом
семестру;
2. Обов’язково при поданні дисертації представлення двох в середньому з оцінкою
«добре» виконаних робіт (семінарів (одна з них повинна бути в іншій галузі, ніж
дисертація)), пов’язаних з присвоєнням ступеня «Доктор філософії» (PhD) (відповідно
до §2 абз. 3 №1 речення 2);
3. Семінари достатнього рівня для присвоєння ступеня «Доктор філософії»,
визначаються у розкладі лекцій, починаючи з літнього семестру 2007 року;
4. Визнаються свідоцтва з попередніх семестрів.

Допуск до іспитів
1. Щодо заяви на допуск до іспитів вирішує ректор відповідно до §2 абз. 3.
2. Одночасно з допуском ректор назначає двох рецензентів дисертації. Першим
рецензентом є керівник дисертації (§6), навіть, якщо він або вона вже не працюють у
Вищому навчальному закладі.

Іспити
Метод перевірки складається з подачі самостійної наукової роботи у формі дисертації та
усного докторського іспиту (захисту). Передумовою для допуску до перевірки є подання
наступних документів:
1. Свідоцтво про, щонайменше, двосеместрове навчання у докторантурі в
університеті м. Шпайер, а також два семінари у різних сферах складених на оцінку
не нижчу, ніж «добре».
2. Надання дисертації (§9 абз.1) у трьох примірниках у форматі, який визначений
Комітетом по присудженню ступеня «Доктор філософії» (PhD).
3. Запевнення того, що дисертація була виконана відповідно до чинних правил
Німецького науково-дослідного об’єднання доброї наукової практики, передусім,
що вона виконана самостійно, без забороненої допомоги і без використання інших,
ніж ті, що зазначені у списку використаної літератури джерел і праць і на зміст
праць, який був використаний у роботі зроблено посилання.
4. Надання групи дисциплін усного іспиту (правові, управлінські, економічні, а
також соціальні та історичні науки)
Дисертація повинна бути оцінена першим (керівник роботи) та другим рецензентами.
60 або 90-хвилинний усний іспит складається у формі захисту. Повинні дати висновок, чи
присутні у дисертації власні висновки кандидата. Іспит розпочинається з доповіді кандидата, щодо
основних тез дисертації, яка триває 15 хвилин. Тези приймаються не пізніше ніж за десять днів
до іспиту. Захист поширюється за межі дисертації кандидата на іншу сферу дисциплін, ніж ту у
якій пишеться дисертація.
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Усний іспит
1. Після оцінки дисертації відбувається усний іспит (захист дисертації) перед
екзаменаційною комісією.
2. Кандидати повинні бути запрошені за 3 тижні до іспиту. У запрошенні повідомляється
склад екзаменаційної комісії.
3. Іспит не повинен бути менше години і не довше півтори години.
4. На захист можуть бути запрошені інші кандидати, якщо кандидат не заперечує. Іншим
членам вищого навчального закладу, які цікавляться захистом, бути присутніми може
дозволити екзаменаційна комісія.
5. Процес, основні моменти та результати усного іспиту записуються.
6. Кожен член екзаменаційної комісії оцінює усний іспит самостійно; для визначення
остаточної оцінки за усний іспит підсумовуються оцінки членів комісії і діляться на
три. При розрахунках остаточної оцінки, враховуються лише два перші знаки після
коми, усі інші не враховуються (без округлення). Якщо одна з оцінок «незадовільно»,
то остаточна оцінка за іспит не може бути вищою, ніж «задовільно». Якщо дві оцінки
«незадовільно», то іспит вважається не складеним.
7. Не складений усний іспит може бути перескладений лише раз протягом року, але не
раніше, ніж через шість місяців. Тоді до уваги не беруться оцінки за попередній іспит.
Якщо іспит не перескладено, тоді іспит не здано і спроба захисту закінчена.

Загальна оцінка
Якщо здано усний іспит, екзаменаційна комісія виставляє загальну оцінку і повідомляє її
кандидату. Загальна оцінка визначається як середнє арифметичне оцінки за дисертацію та за усний
іспит (захист). При розрахунках остаточної оцінки, враховуються лише два перші знаки після
коми, усі інші не враховуються (без округлення).

Тираж
Екзаменаційна комісія може додатково ставити вимогу до кандидата публікувати
дисертацію. Тираж кандидат повинен безпосередньо вказати в кінці захисту перед оголошенням
остаточної оцінки і він зазначається у протоколі іспиту. Перед публікацією перевіряє перший
рецензент виконання вимог і це зазначається у друкованому виданні. Якщо тираж не повідомлено,
то робота не може видаватись.

Обов’язок публікувати дисертацію
1. Впродовж одного року після усного іспиту публікується дисертація. Обов’язок
публікування виконується дотриманням прикладу оформлення дисертації
обов’язкового екземпляру та рецензією керівника роботи, яка не повинна
перевищувати одну сторінку.
2. Обов’язковий екземпляр передається безкоштовно на вибір:
a) 86 друкованих екземплярів, 80 з яких передаються до бібліотеки вищої школи з
метою розповсюдження у рамках обміну працями;
b) 6 екземплярів, якщо є публікація у науковому журналі,
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c) 6
екземплярів,
якщо
дисертація
поширюватиметься
комерційним
видавництвом, щонайменше 150 примірників, на титульному листку яких
зазначено, де була захищена дисертація
d) 6 примірників і електронна версія, формат якої і остаточний носій
затверджується у бібліотеці вищого навчального закладу.
У випадку, якщо залишились примірники публікації у розумній кількості, бібліотека
вищого навчального закладу зобов’язується зберігати їх 4 роки. У іншому випадку
кандидат надає право бібліотеці видавати і поширювати текст дисертації.
3. Сенат може прийняти ще підзаконні акти.

Склад екзаменаційної комісії
Екзаменаційна комісія назначається ректором. Вона складається з трьох вповноважених
кандидатів (§5), один з яких повинен бути довічно професором вищої школи. У комісії завжди є
керівник дисертації, а також другий рецензент. Ректор гарантує, що у складі екзаменаційної
комісії ті особи, які є фахівцями усіх сфер, які мають відношення до дисертації, яка захищається
(§9 абз. 3). За особливих умов, ректор може включити вповноваженого члена іншої наукового
вищого навчального закладу подібної сфери дослідження до екзаменаційної комісії. Головою
комісії є ректор, оскільки він або вона є також членом комісії.

Оцінка дисертації
1. Рецензенти (§8 абз. 2) подають письмовий звіт про дисертацію і оцінюють її окремо
один від одного. Рецензенти повинні подати звіт протягом трьох місяців після
отримання дисертації. Якщо дисертація оцінена одним із рецензентів «незадовільно»,
або якщо оцінки першого та другого рецензентів відрізняються більше, ніж на один
бал, тоді ректором назначається ще один рецензент. Остаточна оцінка дисертації
вираховується як середнє арифметичне з оцінок двох або трьох рецензентів. При
розрахунках остаточної оцінки, враховуються лише два перші знаки після коми, усі
інші не враховуються (без округлення). Якщо дисертація оцінена двома рецензентами
«незадовільно», тоді іспит не здано і процес захисту закінчується. Це повідомляє
ректор.
2. Доступ до дисертації мають вповноважені члени комісії. Період розгляду складає 4
тижні. Вповноважені особи можуть у період перевірки надати спеціальну доповідь.
3. Якщо до закінчення строку перевірки виявлено суттєві недоліки, то рецензенти
(відповідно до абз. 2) повинні забезпечити їх усунення в розумний термін. У такому
випадку відбувається новий перегляд відповідно до абз. 2 лише після звітів
рецензентів.
4. Кандидати, чиї заявки щодо оцінки дисертації були податі після закінчення терміну,
узгоджують питання з рецензентами (§11 абз.2)

Вимоги Комітету по присудженню ступеня «Доктор філософії» (PhD) до
оформлення дисертації.
При подачі до розгляду дисертація повинна відповідати наступним вимогам (рішення
Комітету по присудженню ступеня «Доктор філософії» (PhD) від 28.01.1976 і від 27.07.1995):
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Робота подається у форматі А4
Міжрядковий інтервал – 1,3
Текст друкується лише на одній стороні лиска, щоб іншу можна було використати
для нотаток рецензента (внесення коригувань)
Робота прошивається у тверду палітурку (не спіраллю)
Титульний лист дисертації повинен містити наступні дані:
 Ім’я та прізвище автора (основне, якщо існують інші)
 Точна тема дисертації
 Додаючи «Дисертація на здобуття наукового ступеня …» потім додавши
«Доктора адміністративних наук», «Доктора юридичних наук», «Доктора
державних та економічних наук»
 Німецького університету адміністративних наук м. Шпайер
 Рік
В кінці дисертації може друкуватися автобіографія автора, яка повинна містити наступні
дані: дата народження, місце народження, освіта і охоплювати 10-20 рядків.

Право на отримання ступеня доктора наук
1. Якщо виконаний обов’язок щодо публікації дисертації, то ступінь доктора
присуджується шляхом передачі сертифікату.
2. Право на використання ступеня з’являється після видачі сертифікату.

Почесний доктор
Університет може за видатний внесок у адміністративні науки звання почесного доктора
адміністративних наук. Для присвоєння звання сенат повинен проголосувати так, щоб було 2/3
позитивних голосів. В посвідченні зазначаються заслуги кандидата.

Обман при отриманні ступеня та уникнення докторського ступеня
1. Докторський ступінь визнається недійсним, якщо:
- виявляється при видачі посвідчення про отримання ступеня, що здобувачі ступеня
при підтвердженні передумови дозволу на отримання ступеня або при виконанні
роботи, пов’язаної з отриманням ступеня ввели в оману
- передумови отримання ступеня помилково були прийняті як виконані
- представлені передумови для скасування докторського ступеня
2. Якщо передумови для допуску не були виконані, якщо отримав кандидат докір
підміни, і якщо це стало відомо після видачі посвідчення про отримання докторського
ступеня, то кандидат несе за це відповідальність. Отримання докторського ступеня не
втрачає сили.
3. Про недійсність роботи щодо отримання ступеня так само як і отримання ступеня і
позбавлення ступеня доктора наук вирішує комітет по присвоєнню ступеня доктор
філософії разом з сенатом. Перед винесенням рішення надається можливість
висловити свою позицію, особі навколо якої порушена справа. Рішення
повідомляється даній особі письмово. Додається роз’яснення, порядку оскарження.
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