
Wszczęcie przewodu doktorskiego 

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki 

- rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w 

przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora z dnia 26 września 2016 r. 

 

I ETAP 

Dokumenty: 

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku 

publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym umieszczonym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez 

ministra lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej. 

1. Wniosek o wszczęcie przewodu – z zaznaczeniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny oraz 

dyscypliny dodatkowej 

2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego 

3. Propozycję tematu i koncepcję rozprawy 

4. Publikacje – bibliometria z bazy Expertus 

5. Oświadczenie, że wcześniej nie był wszczynany przewód doktorski 

6. Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka nowożytnego  

7. Kwestionariusz osobowy 

8. Opinia wraz ze zgodą promotora (jeżeli jest wyznaczony promotor pomocniczy również zgoda 

promotora pomocniczego) 

9. Szczegółową koncepcję rozprawy zawierającą omówienie problematyki na tle literatury 
przedmiotu, plan pracy, cele pracy, tezy pracy, projektowaną metodologię, przewidywane 
wyniki poznawcze;  

10. Zatwierdzony przez opiekuna naukowego plan pracy doktorskiej; 
11. Wydrukowane ukończone rozdziały pracy doktorskiej; 

 

 

II ETAP 

 

Po przedstawieniu rozprawy doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w 5 egzemplarzach 

oraz streszczeniu w języku polskim i angielskim w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

Promotor składa opinię oraz pismo do Dziekana w sprawie wyznaczenia recenzentów, egzaminów i 

komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych 

 



Recenzentem może być osoba w stosunku do której nie zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej 

bezstronności. Nie może być emerytowany pracownik. Nie może być też z tej jednostki w której 

prowadzony jest przewód doktorski. 

Recenzje przedstawia się w wersji papierowej i elektronicznej w ciągu 2 m-cy 

 

Rada Wydziału wyznacza 2 recenzentów , egzamin z dyscypliny podstawowej, języka  nowożytnego 

(jeżeli doktorant nie posiada certyfikatu) i dyscypliny dodatkowej oraz komisje.  

 

 

Skład komisji: 

- dyscyplina podstawowa - min. 4 osoby - w tym promotor; (bez recenzentów) 

- dyscyplina dodatkowa - min. 3 osoby - w tym egzaminator; (bez promotora) 

- język nowożytny - min. 3  osoby - w tym egzaminator. (bez promotora) 

 

Promotor pomocniczy może uczestniczyć w egzaminach i obronie bez prawa głosu. 

 

 


