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Uchwała Rady Wydziału Psychologii  
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 

Nr 01/09/2017 
 z dnia  22.09. 2017r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu  przewodów  doktorskich    

Rada Wydziału Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie postanowiła – działając na podstawie                     
Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  i tytule naukowym  w zakresie sztuki                        
(Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595) z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 
2005 nr 164 poz. 1365) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego                                         
z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadania tytułu profesora (Dz. U. 2016, poz. 1200) – przyjąć Regulamin przewodów 
doktorskich o następującej treści: 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin   przewodów   doktorskich   na   Wydziale   Psychologii Wyższej Szkoły Finansów            
i Zarządzania w Warszawie (zwany dalej „Regulaminem"), w sposób szczegółowy określa tryb i 
warunki przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich. 

2. Użyte w „Regulaminie" określenia oznaczają: 
1) „Uczelnia" – Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, 
2) „Wydział" - Wydział Psychologii, 
3) „Rada  Wydziału” - Radę Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 
4) „Dziekan"  - Dziekana Wydziału, o którym mowa w pkt 2, 
5)  „stopień doktora" - stopień naukowy doktora nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia, 
6) „Kandydat”, „Kandydat do stopnia doktora" - osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, 

7) „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, 

8) „Rozporządzenie” –  Rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania 
czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadania tytułu profesora (Dz. 
U. 2016, poz. 1200), 
9) „Centralna Komisja" - Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. 

3. Stopień doktora nadawany jest w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek Kandydata. 

4. Przewód doktorski przeprowadza  i stopień doktorski nadaje  Rada Wydziału.  
 
 
 

 
      

 
II.  WSZCZĘCIE  PRZEWODU DOKTORSKIEGO  
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A. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego 

1. Przewód doktorski wszczyna się na wniosek Kandydata złożony w formie pisemnej do 
Dziekana Wydziału. 

2. Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego Kandydat składa komplet 
dokumentów, który zgodnie z Rozporządzeniem stanowią: 

1) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa                 
w art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 Ustawy z dn. 27 
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2) propozycja tematu i dojrzała koncepcja rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru 
wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie 
których ma być otwarty przewód doktorski, zgodnie ze wzorem oraz  koncepcja rozprawy 
doktorskiej na opisanej płycie CD; 
 

3)  propozycja osoby do pełnienia funkcji promotora (lub odpowiednio propozycję osób do 
pełnienia funkcji drugiego promotora, kontrpromotora, promotora pomocniczego (art. 20 ust. 
5-8 Ustawy) wraz z pisemną zgodą zaproponowanego promotora na przyjęcie obowiązków 
promotorskich oraz opinią merytoryczną zaproponowanego promotora odnośnie 
rozprawy doktorskiej wraz z informacją o stopniu zaawansowania rozprawy                           
i  przewidywanym terminie jej ukończenia; 
 

4) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz        
z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła                               
i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej 
naukę lub sztukę. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt2 Ustawy warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego 
jest posiadanie wydanej i przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej 
publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism 
naukowych ogłaszanym przez Ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach                    
z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego. 
 

5)   kwestionariusz osobowy obrazujący przebieg pracy zawodowej i/lub naukowej oraz wykaz 
prac naukowych kandydata w formie pełnego opisu bibliograficznego; 

6) informacja o przebiegu przewodu doktorskiego jeśli Kandydat uprzednio ubiegał się                 
o nadanie stopnia doktora; 

7) fotografia o wymiarach 3,5cm x 4,5cm; 
8) kserokopia dowodu osobistego; 
9) oświadczenie o pokryciu kosztów, 

3. Kandydat może złożyć dodatkowe dokumenty, do których należą: kopia certyfikatu potwierdzająca 
znajomość nowożytnego języka obcego oraz wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie 
rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski. 
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4. Dokumenty Kandydat składa w Dziekanacie w terminie na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym posiedzeniem 
Rady Wydziału, na którym ma być rozpatrywany wniosek    o  wszczęcie przewodu doktorskiego.  

5. Jeżeli  wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego i/lub złożone dokumenty nie spełniają 
wymogów formalnych, Dziekan wzywa Kandydata do uzupełnienia braków, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wezwania. Nie dochowanie wyznaczonego terminu skutkuje 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Nie stanowi to jednak przeszkody do ponownego 
złożeniu wniosku. 

6. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w 
innych jednostkach organizacyjnych (art. 14 ust. 3 Ustawy); 
 

B. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczanie promotora.  
 
1. Wystąpienie opiekuna naukowego Kandydata - omówienie jego dotychczasowego dorobku 

naukowego oraz przedstawienie opinii na temat koncepcji  i stopnia zaawansowania pracy 
doktorskiej).    

2. Wystąpienie Kandydata .   
3. Dyskusja nad koncepcją pracy. 
4.   Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu albo o odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego. 

5. Podejmując uchwałę w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Rada Wydziału wyraża 
przekonanie, że Kandydat: 
-  podejmuje się opracowania problemy naukowego o wartości poznawczej i praktycznej, 
- potrafi zdefiniować na poziomie teoretycznym problem naukowy i nadać mu sens empiryczny 
możliwy do naukowego pomiaru,  
- potrafi wskazać na układ zależności zachodzących między przyjętymi do badań zmiennymi 
(model badań),  
- zna wartość psychometryczną narzędzi pomiaru oraz posiada wizję analizy statystycznej 
uzyskanych rezultatów badań, 
- posiada podstawową orientacje w zakresie literatury przedmiotu.  

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

7. Promotorem może być: wyłącznie osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, 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 
(art. 20 ust. 5-8 Ustawy). 

8. Rada Wydziału może powołać drugiego promotora (art. 20 ust 7 Ustawy).  
 

C.     Przebieg posiedzenia Rady Wydziału dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego na podstawie 
przygotowanej pracy doktorskiej. 

 
1. Kandydat przedstawia:  

- spis treści oraz abstrakt rozprawy (do pięciu storn A4) stanowiący omówienie podstawowych treści pracy. 
- oświadczenie kandydata na promotora o akceptacji pracy stanowiące podstawę wszczęcia przewodu doktorskiego, 
- rekomendację pracy (z punktu widzenia wymagań ustawowych) przygotowaną przez Dziekana Wydziału lub osobę 
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wyznaczoną przez niego, 
2. Rada Wydziału kieruje pytania do Kandydata na Promotora oraz do Kandydata (konieczna obecność Kandydata na 

promotora i Kandydata na posiedzeniu Rady). 
3. Rada Wydziału podejmuje Uchwałę w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz wyznaczenia   promotora.  
4. Rada Wydziału wyznacza Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia obowiązkowych egzaminów                                     

z przedmiotu głównego (dyscyplina podstawowa), przedmiotu dodatkowego (dyscyplina dodatkowa) oraz 
nowożytnego języka obcego.  

5. Przedmiot dodatkowy zostaje ustalony przez Radę Wydziału w porozumieniu z  Kandydatem. 
6. Kandydat może przedłożyć Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 31 pkt 5. Ustawy.  
 

D. Wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. 
 

1. Złożenie przez Kandydata pracy doktorskiej oraz wniosku do Rady Wydziału o powołanie recenzentów przez 
promotora jest podstawą posiedzenia Rady Wydziału celem dokonania wyboru recenzentów i powołania komisji 
przeprowadzających egzaminy doktorskie.  

2. Rada Wydziału na wniosek Dziekana powołuje co najmniej dwóch, bezstronnych recenzentów z grona 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 (par. 6  1-2 Rozporządzenia).  

 
3. 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. 

4. Recenzja rozprawy doktorskiej powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy rozprawa 
spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy. 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 (par. 6 ust 5 Rozporządzenia). 

5. Recenzja rozprawy doktorskiej powinna zawierać wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia 
rozprawy. Uzupełniona praca wymaga dodatkowych recenzji tych samych recenzentów, przedkładanych w terminie 
miesiąca od dnia sporządzenia. 

6. Recenzję należy przedstawić Radzie Wydziału w terminie dwóch miesięcy od dnia sporządzenia wniosku o jej 
przygotowanie. Termin może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony. 

7. Recenzje  rozprawy umieszczane są na stronie internetowej Uczelni, na której pozostają co najmniej do dnia nadania 
stopnia doktora. 

7. Dziekan Wydziału przekazuje Centralnej Komisji  kopie wszystkich recenzji wraz z kopią streszczenia zapisaną na 
właściwym nośniku danych.  

8. Rada Wydziału wyznacza Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia obowiązkowych egzaminów                                     
w zakresie::  

- dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co   
najmniej czterech osób (w tym promotora) posiadających tytuł profesora  w zakresie dziedziny 
nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie 
dyscypliny: psychologia. 
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- dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna 
posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki do której należy ta dyscyplina albo stopień 
doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej. 

- nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej   jedna 
naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. 

10.  Kandydat  składa egzaminy doktorskie przed przyjęciem rozprawy doktorskiej. 
11. Terminy egzaminów doktorskich ustala dziekan w porozumieniu z komisjami. Egzaminy 

doktorskie należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym  posiedzeniem Rady 
Wydziału wyznaczającej termin obrony. 

12. W przypadku negatywnego wyniku jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału działając na 
wniosek Kandydata może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż 
po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż jeden 
raz (par. 4 ust 4 Rozporządzenia). 

13. 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. 

 
II. PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY 
 
1. Rada Wydziału – po zapoznaniu się z opiniami promotora i recenzentów - podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia 

rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.  
2. Nieprzyjęta rozprawa nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach 

organizacyjnych. 
3. Dziekan informuje właściwe jednostki organizacyjne (uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie 

naukowej) o terminie i miejscu obrony, na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia, 
zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie na terenie Uczelni oraz podaje do wiadomości miejsce złożenia rozprawy 
doktorskiej w dwóch egzemplarzach.   

4. Streszczenia rozprawy wraz z recenzjami zostaje umieszczone na stronie  internetowej 
Uczelni. 

 
III. PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I NADANIE STOPNIA 
DOKTORA 

 
1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału 

z udziałem promotora i recenzentów oraz zaproszonych osób  przy kworum połowy członków 
Rady Wydziału uprawnionych do glosowania (par. 8.1. Rozporządzenia).  

2. Posiedzenie prowadzi Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. 
3.  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej może się odbyć przy nieobecności jednego                                  

z recenzentów. Dziekan zarządza wówczas odczytanie recenzji przez jednego z członków Rady 
Wydziału (par. 8.1 Rozporządzenia).  

4. Posiedzenie Rady Wydziału zostaje  odwołane (lub może być odwołane) w przypadku: nieobecności 
więcej niż połowy członków Rady Wydziału uprawnionych do głosowania, nieobecności wszystkich 
recenzentów, nieobecności Promotora przy jednoczesnym braku wydanej w tej sprawy odpowiedniej 
decyzji przez Radę Wydziału.   
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5. Na pisemny wniosek Promotora, w uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może wyrazić 
zgodę na przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej bez jego udziału. Do 
wniosku należy załączyć: pisemne oświadczenie Kandydata, wyrażające zgodę na przystąpienie 
do obrony rozprawy doktorskiej bez udziału promotora. W wyjątkowych przypadkach publiczna 
rozprawa doktorska może się odbyć także bez udziału promotora i jednego z recenzentów. 

6. 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 (par. 9.1 
Rozporządzenia).  

 
IV. PRZEBIEG POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU 

1. Bezpośrednio przed otwarciem posiedzenia Rady Wydziału, Kandydat podpisuje Formularz 
Oświadczenia o zdolności przystąpienia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, w tym o braku 
przeciwskazań ze względu na stan zdrowia. 

2. Przedstawienie sylwetki Kandydata przez promotora. 

3. Kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej oraz otrzymane wyniki.  

4. Recenzenci przedstawiają swoje opinie. 

5. Otwarta dyskusja, podczas której Kandydat ustosunkowuje się do recenzji oraz pytań zadanych z sali. 

6. Rada Wydziału na posiedzeniu niejawnym, w głosowaniu tajnym, bezwzględną wielkością głosów przy 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania(uprawnienie 
głosowania przysługuje ponadto promotorowi i recenzentom rozprawy doktorskiej). - podejmuje 
Uchwały w przedmiocie przyjęcia obrony i nadania stopnia doktora, która staje się prawomocna z 
chwilą jej podjęcia (art. 15.1. Ustawy).  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nazwisko Kandydata, któremu został nadany stopień doktora jest ogłaszane na wniosek Dziekana 
Wydziału, w dzienniku urzędowym Ministra Właściwego ds. szkolnictwa wyższego na podstawie 
stosownego zawiadomienia.  

2. W postępowaniu dotyczącym nadania stopnia naukowego doktora w zakresie nie 
uregulowanym w Ustawie i Rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168).  Do  zaskarżania  decyzji  
wydanych  w tym postępowaniu  stosuje  się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu decyzji 
administracyjnych. 

3. Jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania stopnia doktora, Kandydat przypisał 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 nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczących czynności 
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przeprowadzanych   w   przewodach    doktorskich   oraz    wynagrodzeń   promotorów                           
i recenzentów w przewodzie doktorskim stosuje się przepisy Ustawy. 

VI. ZAŁĄCZNIKI. 

1. Załącznik nr 1 – Struktura koncepcji pracy doktorskiej i jej prezentacji przez Kandydata na 
posiedzeniu Rady Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania przeznaczonemu 
wszczęciu przewodu doktorskiego. 

2. Załącznik nr 2 – Rozprawa doktorska, wymogi formalne. 

3. Załącznik nr 3 – Konspekt  rozprawy doktorskiej (wzór). 

 

 

Rada Wydziału Psychologii WSFiZ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1  

 
Struktura koncepcji pracy doktorskiej i jej prezentacji przez Kandydata na posiedzeniu Rady 
Wydziału Psychologii WSFiZ przeznaczonemu wszczęciu przewodu doktorskiego 
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Projekt badawczy (dotyczący przyszłej rozprawy doktorskiej) powinien być przedstawiony w sposób 
syntetyczny. Podczas przygotowywania projektu należy również zwrócić szczególną uwagę na 
wartość poznawczą projektu, poprawność (odpowiednie uzasadnienie teoretyczne) założeń i hipotez 
oraz poprawność proponowanych procedur i metod badawczych. 
 
 Temat rozprawy, nazwisko i imię doktoranta oraz nazwisko i imię  kandydata na promotora. 
 założenia teoretyczne badań: przedstawiające w zwięzły sposób kluczowe dla zrozumienia 

problemu badawczego teorie; 
 graficzny schemat zależności testowanych w projekcie badawczym – układ badań lub 

eksperymentów; 
 pytania badawcze/ hipotezy; 
 dokładny opis zmiennych niezależnych i zależnych; 
 określenie metody badania – eksperyment/ metoda korelacyjna + wymienienie narzędzi 

badawczych zastosowanych w badaniu (nazwy testów, kwestionariuszy i nazwiska ich autorów, 
wraz ze zwięzłą informacją o trafności i rzetelności zastosowanych narządzi; 

 opis grupy badanej/ grup badanych; 
 przewidywaną prezentację wyników ze wskazaniem nazw zastosowanych testów statystycznych 

oraz najważniejszych i nowatorskich osiągnięć; 
 literatura dotycząca badanego problemu (najważniejsze publikacje). 
 załączniki (zastosowane narzędzia badań i informacja o zgodzie komisji bioetycznej).  
 
 
  
W przypadku wszczęcia przewodu doktorskiego,  osoby, które nie ukończyły studiów 
psychologicznych, mogą być zobowiązane do złożenia z oceną pozytywną, w ciągu dwóch lat  
dodatkowych egzaminów z katalogu poniższych przedmiotów. 
1. Psychologia poznawcza; 
2. Psychologia emocji i motywacji; 
3. Psychologia rozwojowa; 
4. Psychologia społeczna; 
5. Metodologia badań społecznych. 
Decyzję w powyższej kwestii podejmuje Rada Naukowa Wydziału traktując każdego Kandydata 
indywidualnie. 
 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  

Rozprawa doktorska – wymogi formalne 
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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, wyrażoną na wniosek Kandydata 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. Rozprawa doktorska przygotowywana jest pod opieką promotora lub promotora i promotora 
pomocniczego. 

7. Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej rozprawy doktorskiej  w  terminie   nie   
dłuższym  niż  cztery lata  od  daty   otwarcia  przewodu doktorskiego. W uzasadnionych 
przypadkach Dziekan na pisemny wniosek promotora może wyrazić zgodę na przedłużenie tego 
terminu. 

8. Kandydat 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. 

9. Promotor przedkłada rozprawę doktorską wraz ze swoją opinią Dziekanowi Wydziału. 
10. Jeżeli Kandydat w wyznaczonym terminie nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału może 

podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3  

Konspekt rozprawy doktorskiej 
/wzór/ 
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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 

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


