
Załącznik do zarządzenia Rektora Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania  w Warszawie 
z dnia 01.03.2011 r. 

 

Regulamin   przeprowadzania   przewodów   doktorskich   na   Wydziale   Psychologii 
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 

 

I. Postanowienia ogóle 

1. Regulamin   przeprowadzania   przewodów   doktorskich   na   Wydziale   Psychologii 
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, zwany dalej „Regulaminem", 
określa zasady otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale 
Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. 

2. Użyte w „Regulaminie" określenia oznaczają: 
 

1) „Uczelnia" – Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie; 
2) „Wydział" - Wydział Psychologii; 
3) „Rada Wydziału" - rada wydziału, o którym mowa w pkt 2; 
4) „Dziekan"  - dziekana wydziału, o którym mowa w pkt 2; 
5) „Komisja” - Komisji ds Przewodów Doktorskich; 
6) „stopień doktora" - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie 

psychologia; 
7) „kandydat do stopnia doktora" - osobę ubiegającą się na wydziale o nadanie stopnia 

doktora; 
8) „ustawa" - ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr  65, poz. 595 z późn. zm.) oraz 
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze; 

9) „rozporządzenie” – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 
września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 
czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.11.204.1200); 

10) „Centralna Komisja" - Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów działającą na 
podstawie ustawy. 

 
3. Stopień doktora jest nadawany w Wydziale Psychologii w drodze przewodu doktorskiego. 
4. Rada Wydziału przeprowadza przewód doktorski i nadaje stopień naukowy doktora. 

 



II. Seminarium doktorskie 

1. Na Wydziale może być prowadzone seminarium doktorskie dla kandydatów ubiegających 
się o nadanie stopnia doktora. 

2. Prowadzącym seminarium może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni, 
posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub 
pokrewnej dyscypliny naukowej. 

3. Na początku każdego roku akademickiego Dziekan sporządza i ogłasza listę nauczycieli 
akademickich uprawnionych do prowadzenia seminarium doktorskiego na Wydziale. 

4. Celem seminarium jest przygotowanie jego uczestników pod opieką promotora do pracy 
naukowej i samodzielnego napisania rozprawy doktorskiej. 

5. Uczestnikiem seminarium może zostać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, 
magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny. 

6. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w seminarium doktorskim 
składa do Dziekana wniosek, do którego dołącza: 
1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu 

zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust, 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; 

2) kwestionariusz osobowy obrazujący przebieg pracy zawodowej i / lub naukowej kandydata 
oraz wykaz ewentualnych prac naukowych (w tym prac opublikowanych bądź przyjętych 
do druku) kandydata; 

3) zdjęcie (3,5x4,5) 
4) kserokopia dowodu osobistego  
5) autoreferat dotyczący zainteresowań naukowych kandydata; 
6) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o 

nadanie stopnia doktora 
7) oświadczenie o pokryciu kosztów. 

7. Kandydat, który ukończył studia magisterskie na kierunku innym niż psychologia, 
zobowiązany  jest   dołączyć   do   wniosku   dokumenty potwierdzające przebieg  
dotychczasowych studiów  (suplement do  dyplomu,  wykaz zaliczeń, kserokopię indeksu 
potwierdzoną przez jednostkę prowadzącą studia). 

8. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w seminarium doktorskim 
podejmuje Dziekan w oparciu o opinię Komisji. 

9. Podejmując decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w seminarium doktorskim 
Dziekan może nałożyć na kandydata obowiązek złożenia egzaminów uzupełniających z 
określonych przez Komisję przedmiotów z zakresu psychologii i wyznaczyć kandydatowi 
odpowiednie terminy do ich złożenia. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą być na 
wniosek uczestnika seminarium doktorskiego przedłużone. 

10. Od decyzji Dziekana w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w seminarium 
doktorskim przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Tak 
samo postępuje się w stosunku do decyzji Komisji, o których mowa w ust. 9 rozdziału II. 

11. Seminarium doktorskie może się rozpoczynać z początkiem każdego semestru. 
12. Udział kandydata do stopnia doktora w seminarium doktorskim nie może trwać dłużej niż 5 

lat i kończy się z upływem tego okresu lub z chwilą przyjęcia rozprawy doktorskiej i 



dopuszczenia jej do publicznej obrony. W uzasadnionych przypadkach Dziekan na 
wniosek prowadzącego seminarium (opiekuna naukowego / promotora) może wyrazić zgodę na 
udział uczestnika w seminarium przez okres dłuższy niż 5 lat. 

13. Do obowiązków uczestnika seminarium doktorskiego należy: 
1) aktywny udział w zajęciach przewidzianych programem seminarium; 
2) zaliczenie zajęć przewidzianych programem seminarium; 
3) prowadzenie   uzgodnionych   z   prowadzącym   seminarium   (opiekunem naukowym / 

promotorem)   badań naukowych związanych z tematyką rozprawy doktorskiej; 
4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 120 godzin w semestrze; 
5) wybranie opiekuna naukowego nie później niż do końca pierwszego semestru seminarium; 
6) złożenie artykułu naukowego do publikacji nie później niż do końca pierwszego roku 

seminarium; 
7) otwarcie nie później niż do końca drugiego roku seminarium przewodu doktorskiego; w 

uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestnika seminarium termin ten może zostać 
przedłużony przez Dziekana. 

14. Uczestnik     seminarium     doktorskiego     zobligowany     do     złożenia     egzaminów 
uzupełniających, o których mowa w ust. 9 rozdziału II, ma prawo uczestniczyć w charakterze 
wolnego słuchacza w prowadzonych na Uczelni zajęciach dydaktycznych z każdego 
przedmiotu objętego egzaminem. 

15. Do obowiązków prowadzącego seminarium doktorskie należy opieka naukowa nad 
pracami przygotowującego rozprawę doktorską. 

16. Uczestnik seminarium doktorskiego, który nie wywiązuje się z obowiązków, o których 
mowa w ust. 9 lub ust. 13 rozdziału II może zostać decyzją Dziekana skreślony z listy 
uczestników seminarium. Przed jej wydaniem Dziekan zasięga opinii prowadzącego 
seminarium. 

17. Od  decyzji   Dziekana o  skreśleniu  z  listy  uczestników  seminarium  doktorskiego 
uczestnikowi przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od 
otrzymania decyzji. To samo stosuje się do decyzji Dziekana, o których mowa w ust. 12 
zdanie 2 i ust. 13 pkt 4 rozdziału II. 

18. Skreślenie z listy seminarium doktorskiego może nastąpić także w przypadku  złożenia 
przez uczestnika seminarium pisemnej rezygnacji. 

19. Uczestnik seminarium doktorskiego, w stosunku do którego Rada Wydziału podjęła 
uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego traci prawo do dalszego uczestnictwa w 
seminarium bez potrzeby wydawania osobnej decyzji. 

 
 
III. Egzaminy uzupełniające dla kandydatów do stopnia doktora, którzy ukończyli 
studia magisterskie na kierunku innym niż psychologia 
 
1. Egzaminy uzupełniające przeprowadzają egzaminatorzy wyznaczeni przez Komisję ds. 

Przewodów Doktorskich. 
2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu lub egzaminów, uczestnikowi seminarium 

przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego z każdego nie zdanego przedmiotu. 
Decyzje w tej sprawie podejmuje Dziekan. 



3. Przed przystąpieniem do egzaminu, uczestnik seminarium pobiera w dziekanacie kartę 
egzaminacyjną, do której egzaminator wpisuje wynik egzaminu. Tak samo postępuje 
się w przypadku egzaminu poprawkowego. 

4. Uczestnik seminarium zobowiązany jest przedłożyć w dziekanacie kartę egzaminacyjną z 
wpisanym wynikiem egzaminu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9 rozdziału II. 

5. Złożenie    z   wynikiem   pozytywnym   wyznaczonych   przez   Komisję egzaminów   
uzupełniających   jest   warunkiem   wszczęcia   przewodu doktorskiego. 

6. Jeżeli kandydat do stopnia doktora, który ukończył studia magisterskie na kierunku innym 
niż psychologia, ubiega się o wszczęcie przewodu doktorskiego nie będąc uczestnikiem    
seminarium doktorskiego prowadzonego zgodnie z przepisami rozdziału II, Komisja może 
zobligować kandydata do złożenia egzaminów uzupełniających z wyznaczonych 
przedmiotów z zakresu psychologii, wyznaczając odpowiedni termin do ich złożenia. 
W takim przypadku Komisja wstrzymuje się z wydaniem opinii w sprawie wszczęcia 
przewodu doktorskiego do czasu złożenia przez kandydata wyznaczonych egzaminów, 
bądź upływu wyznaczonego terminu do ich złożenia. Postanowienia ust. 1-6 rozdziału III 
stosuje się odpowiednio. 
 

IV. Wszczęcie przewodu doktorskiego 

A. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego 

1. Przewód doktorski wszczyna się na wniosek kandydata do stopnia doktora złożony 
Dziekanowi. 

2. Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat do stopnia doktora 
przedkłada (o ile nie zrobił tego ubiegając się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w 
seminarium doktorskim): 
1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu 

zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust, 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; 

2) kwestionariusz osobowy obrazujący przebieg pracy zawodowej i / lub naukowej oraz 
wykaz prac naukowych kandydata (pełny opis bibliograficzny); 

3) zdjęcie (3,5x4,5); 
4) kserokopia dowodu osobistego; 
5) proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej zgodnie ze wzorem;  
6) koncepcja rozprawy doktorskiej na opisanej płycie CD; 
7) propozycję co do osoby promotora; 
8) pisemną zgodę zaproponowanego promotora na przyjęcie obowiązków promotorskich; 
9) opinię merytoryczną zaproponowanego promotora odnośnie rozprawy doktorskiej 

wraz z informacją o stopniu zaawansowania rozprawy i przewidywanym terminie jej 
ukończenia; 

10) informację o przebiegu i wynikach przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat 
ubiegał się o nadanie stopnia doktora w innej jednostce organizacyjnej. 

11) oświadczenie o pokryciu kosztów. 
3. Dodatkowo do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego muszą być dołączone 

opinie dwóch osób posiadających    tytuł   profesora   lub    stopień    doktora   



habilitowanego    oceniających przedkładaną koncepcję rozprawy doktorskiej. 
4. Jeżeli  wniosek  nie   spełnia  wymogów  określonych  w  ust.   2-3 rozdziału IV części A, 

Dziekan  wzywa wnioskodawcę  do jego uzupełnienia, wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin. 
Wniosek nie uzupełniony w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Nie 
stanowi to przeszkody do ponownego złożeniu wniosku. 

5. 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 o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na 
podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z 
międzynarodowej konferencji naukowej. 
 

B. Opinia Komisji ds. Przewodów Doktorskich 

1. Na   Wydziale   działa  Komisja ds. Przewodów Doktorskich.   Zadaniem  Komisji  jest 
merytoryczne opiniowanie wniosków w sprawach o zakwalifikowanie kandydatów do stopnia 
doktora na seminarium doktorskie oraz w sprawach o otwarcie przewodu doktorskiego, jak 
również podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach określonych w przepisach rozdziału II i III. 

2. Komisję powołuje Rada Wydziału na wniosek Dziekana. 
Członkiem Komisji może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego w zakresie psychologii  lub dyscypliny pokrewnej. Spośród członków Komisji 
wybierany jest jej Przewodniczący. 

3. Komisja rozpoznaje   wniosek   o   otwarcie   przewodu doktorskiego na posiedzeniu. 
4. Posiedzenie Komisji zwoływane jest przez Dziekana po otrzymaniu kompletnego wniosku 

o otwarcie przewodu doktorskiego. 
5. W posiedzeniu Komisji oprócz jej członków ma prawo uczestniczyć osoba zaproponowana we 

wniosku na promotora. 
6. Dziekan zawiadamia o terminie i miejscu posiedzenia członków Komisji oraz osobę 

zaproponowaną we wniosku na promotora. Zawiadomienie powinno nastąpić nie później niż 
na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 

7. W razie potrzeby Komisja może wezwać na posiedzenie kandydata do stopnia doktora i 
zobowiązać go do zaprezentowania jego koncepcji rozprawy doktorskiej. 

8. Do ważności posiedzenia Komisji wymagana jest obecność co najmniej połowa ogólnej 
liczby jej członków. 

9. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji, przewodnictwo posiedzenia obejmuje 
inny jej członek, upoważniony przez Przewodniczącego. Z posiedzenia sporządzany jest 
protokół, który podpisują Przewodniczący posiedzenia lub jego zastępca oraz protokolant. 

10. Komisja wyraża opinię w sprawie wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego w 
formie uchwały. Uchwała o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku podejmowana jest 
bezwzględną większością głosów i przedkładana jest Dziekanowi. 

11. Uchwały Komisji w sprawach określonych w przepisach rozdziału II i III podejmowane są 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 
 



C. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia 
promotora rozprawy doktorskiej 

1. Po zakończeniu postępowania przed Komisją, Rada Wydziału na wniosek Dziekana, 
podejmuje uchwałę o wszczęciu albo odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego. 

2. Podejmując uchwałę  o wszczęciu przewodu doktorskiego Rada Wydziału wyznacza 
promotora rozprawy doktorskiej. 

3. Promotorem może być wyłącznie osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

4. Promotorem może być także pracownik zagranicznej szkoły wyższej lub zagranicznej 
instytucji naukowej, nie posiadający stopnia doktora habilitowanego, jeśli Rada Wydziału 
uzna, że jest on wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. 

5. W przypadkach przewidzianych w ustawie Rada Wydziału może powołać drugiego 
promotora. 
 

V. Egzaminy doktorskie 

1. Przed przyjęciem przez Radę Wydziału rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem jej do 
publicznej obrony, kandydat  do  stopnia  doktora  zobowiązany jest  zdać  egzaminy 
doktorskie w zakresie: 
1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, 
2) dyscypliny dodatkowej, 
3) języka obcego nowożytnego; 

2. Szczegółowy zakres egzaminów doktorskich określa Rada Wydziału. 
3. Egzaminy doktorskie przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez Radę 

Wydziału, w  skład których wchodzą: 
1) Dziekan jako przewodniczący; 
2) promotor (promotorzy); 
3) osoby wymienione w ust. 4-6 rozdziału V. 
W skład komisji powołanych do prowadzenia egzaminów doktorskich mogą ponadto 
wchodzić recenzenci rozprawy doktorskiej. 

4. W skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z zakresu 
dyscypliny podstawowej wchodzą co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub  
stopień  doktora  habilitowanego  w  zakresie  dziedziny  i  dyscypliny  naukowej 
odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej. 

5. W  skład komisji powołanej  do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z zakresu 
dyscypliny dodatkowej wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna 
posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i 
dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi. 

6. W skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z zakresu języka 
obcego nowożytnego wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba 
nauczająca tego języka w szkole wyższej. 

7. Terminy egzaminów doktorskich wyznacza Dziekan w porozumieniu z komisjami 



egzaminacyjnymi, powołanymi do ich przeprowadzenia. 
8. W przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu doktorskiego Rada Wydziału działając 

na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora może wyrazić zgodę na 
powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej 
niż jeden raz. 

9. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie 
przystąpi do egzaminów doktorskich, Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu 
przewodu doktorskiego. 
 

VI. Rozprawa doktorska 

 
1. Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz 

wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także 
umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Rozprawę doktorską może 
także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona 
indywidualny wkład kandydata przy opracowaniu koncepcji, wykonaniu części 
eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom 
powyżej określonym. 

2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru 
rozdziałów wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w 
czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów 
dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w  ust. 1. 

3. Za zgodą Rady Wydziału rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski. 
4. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska 

przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. 
5. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej Szkoły. Streszczenie rozprawy doktorskiej 

zamieszcza się w dniu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej. 
6. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora w innych jednostkach organizacyjnych. 
7. Rozprawa doktorska przygotowywana jest pod opieką promotora lub promotora i promotora 

pomocniczego. 
8. Kandydat do stopnia doktora zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej rozprawy 

doktorskiej   w  terminie   nie   dłuższym  niż  trzy   lata  od  daty   otwarcia  przewodu 
doktorskiego.  W uzasadnionych przypadkach Dziekan na wniosek promotora może 
wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu. 

9. Kandydat do stopnia doktora przedkłada promotorowi rozprawę doktorską w pięciu 
egzemplarzach. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, 
należy przedłożyć oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny 
wkład każdego z nich w jej powstanie. 

10. Promotor przedkłada rozprawę doktorską wraz ze swoją opinią Dziekanowi Wydziału. 
11. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przedstawi 

rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu 



doktorskiego. 
 
 

VII. Recenzenci w przewodzie doktorskim 

 
1. W przewodzie doktorskim powołuje się co najmniej dwóch recenzentów. Recenzentem 

w przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione 
wątpliwości co do jej bezstronności. 

2. Recenzentów powołuje Rada Wydziału po otrzymaniu przez Dziekana kompletnej rozprawy 
doktorskiej wraz z opinią promotora. 

3. Recenzentów powołuje się spośród osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, z tym, że co 
najmniej   jeden   z   nich   powinien   posiadać   tytuł   profesora   lub   stopień   doktora 
habilitowanego w zakresie psychologii. 

4. Jednym z recenzentów może być pracownik zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji 
naukowej, nieposiadający polskiego stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, 
jeżeli Rada Wydziału uzna, że jest on wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy 
rozprawa doktorska. 

5. Recenzja rozprawy doktorskiej powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy 
rozprawa spełnia warunki określone w rozdziale VI ust. 1. W przypadku, gdy rozprawę 
doktorską stanowi część pracy zbiorowej, recenzja powinna ponadto zawierać ocenę 
indywidualnego wkładu w jej powstanie osoby ubiegającej się o stopień doktora. 

6. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia 
rozprawy. Rozprawa uzupełniona lub poprawiona wymaga dodatkowych recenzji tych 
samych recenzentów. 

7. Recenzję należy przedstawić Radzie Wydziału nie później niż w terminie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach 
Rada Wydziału może przedłużyć ten termin o jeden miesiąc. 

8. Recenzje rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej Szkoły, na której pozostają co najmniej do dnia 
nadania stopnia doktora. 

9. Recenzje rozprawy doktorskiej podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich 
złożeniu do Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 
VIII. Przyj ęcie i publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
 
1. Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów Rada 

Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do  
publicznej   obrony.  Rada Wydziału  może  uzależnić  przyjęcie  rozprawy  od jej 
uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia. 

2. Rada Wydziału może przekazać kompetencje, o których mowa w ust. 1 rozdziału VIII Komisji 
ds. Przewodów Doktorskich, z tym, że w przypadku nie przyjęcia rozprawy doktorskiej  i 



nie dopuszczenia jej do publicznej obrony przez Komisję ds. Przewodów Doktorskich, 
Komisja przedstawia sprawę Radzie Wydziału. 

3. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady 
Wydziału lub Komisji ds Przewodów Doktorskich z udziałem promotora i recenzentów. 

4. W przypadku, gdy o nadanie stopnia doktora  na podstawie rozprawy doktorskiej 
stanowiącej część pracy zbiorowej ubiega się więcej  niż jedna osoba,  obronę rozprawy 
doktorskiej przeprowadza się jednocześnie dla wszystkich osób ubiegających się o stopień 
doktora. 

5. O dacie i miejscu obrony zawiadamia się jednostki organizacyjne uprawnione do 
nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej oraz wywiesza ogłoszenie w 
siedzibie Wydziału, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. W zawiadomieniach należy   
podać,   gdzie   została   złożona   rozprawa   doktorska,   w celu   umożliwienia 
zainteresowanym zapoznania się z nią. 

6. Podczas obrony osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedstawia główne 
założenia rozprawy  doktorskiej,  po   czym  recenzenci  przedstawiają swoje  opinie.   W  
razie nieobecności recenzenta Dziekan lub Przewodniczący Komisji ds. Przewodów 
Doktorskich zarządza odczytanie recenzji, a następnie otwiera dyskusję, w której mogą 
zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy osoba ubiegająca się o nadanie 
stopnia doktora. 

IX. Przyj ęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora 

1. Po przeprowadzeniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Rada Wydziału podejmuje na 
posiedzeniu niejawnym uchwały w przedmiocie przyjęcia obrony i nadania stopnia 
doktora. 

2. W przypadku, gdy publiczna obrona odbywa się przed Komisją, uchwałę w sprawie 
przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej podejmuje na posiedzeniu niejawnym Komisja. 
Ponadto Komisja przygotowuje projekt uchwały Rady Wydziału o nadaniu stopnia 
doktora i przedstawia go Radzie. 

3. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora staje się prawomocna z 
chwilą jej podjęcia przez Radę. 
 

X. Przepisy wspólne o czynnościach Rady Wydziału w przewodach doktorskich 

1. Uchwały Rady Wydziału w sprawach: 
1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, 
2) wyznaczenia recenzentów, 
3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do jej publicznej obrony, 
4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 
5) nadania stopnia doktora 
- podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym. 

2. Uprawnienie do głosowania w sprawach wymienionych w ust. 1 rozdziału X przysługuje: 



1) członkom Rady Wydziału posiadającym tytuł profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego, 

2) promotorowi (promotorom) rozprawy doktorskiej, 
3) recenzentom powołanym w przewodzie doktorskim. 

3. W przypadku niezatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia doktora, Rada Wydziału lub 
osoba ubiegająca się o nadanie tego stopnia może, w terminie trzech miesięcy  od dnia 
doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Centralna Komisja rozpatruje wniosek w terminie czterech miesięcy 
od dnia jego doręczenia. 

4. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 3 rozdziału X, mogą brać udział recenzenci 
powołani w przewodzie doktorskim. 

5. Jeżeli na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej o nadanie 
stopnia  doktora ubiega  się  więcej   niż jedna  osoba,  uchwały  w  sprawie  wyniku 
poszczególnych    czynności    przewodu    doktorskiego    podejmowane    są   oddzielnie w 
stosunku do każdego kandydata. 
 

XI. Dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia doktora 

1. Osobie, której nadano stopień doktora wydaje się dyplom według wzoru określonego 
przepisami rozporządzenia - oryginał i jeden odpis w języku polskim, a na jej pisemny 
wniosek – także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (w szczególności: 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski). Odpis wydawany jest na druku według 
wzoru określonego dla dyplomu. 

2. W przypadku utraty oryginału dyplomu, osoba której nadano stopień doktora może 
wystąpić do Wydziału z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. Duplikat wystawia 
się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania dyplomu, a w przypadku 
braku odpowiedniego druku duplikat wystawia się na formularzu o treści identycznej z 
treścią oryginału. 

3. Na duplikacie umieszcza się nad tekstem wyraz „DUPLIKAT”, pod tekstem wyrazy „oryginał 
podpisali”, wymieniając nazwiska osób, które podpisały oryginał dyplomu, lub stwierdzając 
nieczytelność ich podpisów, datę wydania duplikatu, pieczęć urzędową, podpis i pieczęć 
imienną Dziekana Wydziału wydającego duplikat. 

4. Za wydanie: 
1) oryginału dyplomu wraz z odpisem, 
2) odpisu w języku obcym, 
3) duplikatu dyplomu 
- pobiera się opłatę w wysokości równej wysokości poniesionych kosztów, nie wyższej 
jednak niż dwukrotność kwoty za wydanie dyplomu ukończenia studiów, określonej w 
przepisach w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Wysokość poszczególnych opłat 
wymienionych w pkt  1-3 ust. 4 rozdziału XI  ustala Dziekan Wydziału. 

 
 
XII. Koszty    związane    z    udziałem    w    seminarium    doktorskim    oraz    koszty 



przeprowadzenia przewodu doktorskiego 

1. Wynagrodzenia promotorów i recenzentów w przewodzie doktorskim, wynagrodzenia dla 
członków  Komisji ds Przewodu Doktorskiego,  członków komisji  powołanych  dla 
przeprowadzenia   egzaminów   doktorskich   oraz wynagrodzenia dla prowadzących 
seminarium doktorskie na wydziale wypłaca Uczelnia. 

2. Osoby zatrudnione w Uczelni jako podstawowym (głównym) miejscu pracy są zwolnione z   
opłat   za   udział   w   seminarium   doktorskim   oraz   za   czynności   związane z 
przeprowadzeniem przewodu doktorskiego na wydziale. 

3. W przypadku kandydatów do stopnia doktora nie wymienionych w ust.   2 rozdziału 
XII  zasady ponoszenia   kosztów   udziału   w   seminarium   doktorskim   oraz   kosztów   
czynności związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego określa umowa zawarta 
przez Uczelnię z kandydatem do stopnia doktora lub jednostką, w której jest on 
zatrudniony. 
Warunkiem zakwalifikowania kandydata do udziału w seminarium doktorskim oraz 
wszczęcia procedury związanej z otwarciem przewodu doktorskiego na Wydziale jest 
uprzednie zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 

XIII. Postanowienia końcowe 

1. Nazwisko osoby, której nadano stopień doktora jest ogłaszane w dzienniku urzędowym 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na podstawie zawiadomienia. 
Obowiązek nadesłania zawiadomienia, którego wzór określa załącznik nr 5 do 
rozporządzenia spoczywa na Dziekanie Wydziału. 

2. W postępowaniu dotyczącym nadania stopnia naukowego doktora w zakresie nie 
uregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego.  Do  zaskarżania  decyzji  wydanych  w tym postępowaniu  stosuje  się 
przepisy o zaskarżaniu decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego. 

3. Jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania stopnia doktora, osoba ubiegająca się o 
nadanie tego stopnia przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych 
elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, Rada Wydziału  w  drodze  decyzji,  
stwierdza  nieważność  postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym „Regulaminie" dotyczących czynności 
przeprowadzanych   w   przewodach    doktorskich   oraz    wynagrodzeń   promotorów i 
recenzentów w przewodzie doktorskim stosuje się przepisy ustawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Konspekt rozprawy doktorskiej 
/wzór/ 

 
 

1. Imię i nazwisko autora rozprawy 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

  
2. Temat rozprawy doktorskiej wraz z uzasadnieniem tematu  

…………………………………………………………………………………………….. 

 
 

3. Cel naukowy rozprawy, zasadnicza teza pracy, hipotezy pomocnicze 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

4. Prezentacja zaplecza teoretycznego badań 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
5. Dotychczasowy stan badań związanych z podejmowaną problematyką 

…………………………………………………………………………………………….. 

 
 

6. Sformułowanie i uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

7. Określenie metodologicznej charakterystyki pracy 
……………………………………………………………………………………………. 

 
 

8. Podstawowa literatura 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
9. Imię i nazwisko opiekuna naukowego 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 


