
Wymagania dla Doktorantów ze Studium Doktoranckiego ubiegających się o nadanie 

stopnia doktora w dyscyplinie Nauki biologiczne, dla których wszczęto postępowanie 

przed 30 kwietnia 2019 roku 

 

 

§ 1. Forma rozprawy doktorskiej 

 

Kandydat do stopnia doktora przedstawia pracę doktorską przygotowaną w oparciu o co 
najmniej 2 oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach z współczynnikiem 
wpływu (IF), których jest pierwszym autorem, przy czym: 

1. co najmniej jeden artykuł jest opublikowany w czasopiśmie z 5-letnim IF nie 
mniejszym niż 2,0 lub w czasopiśmie z trzech najlepszych grup punktacji przyjętych 
dla ewaluacji dyscyplin, 

2. kandydat wniósł istotny wkład do przeprowadzenia badania naukowego, analizy i 
interpretacji wyników oraz napisania artykułów, co w przypadku prac wieloautorskich 
jest potwierdzane przez współautorów będących pracownikami uczelni publicznych i 
instytutów naukowych, 

 

§ 2. Dokumenty składane do rozprawy doktorskiej  

1. Rozprawa doktorska wraz z oświadczeniami współautorów (4 egzemplarze w formie 
wydruku oraz elektroniczna wersja pracy – PDF).  

Opublikowane artykuły, na podstawie których powstała rozprawa stanowią jej integralną 
część. Ponadto Kandydat zamieszcza w pracy oświadczenia wszystkich jej współautorów 
określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca ma  
więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego 
indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech 
pozostałych współautorów.  Oświadczenia doktoranta i współautorów powinny zawierać: 
określenie na czym polegał ten udział, np: koncepcja badań, zebranie materiału badawczego, 
przeprowadzenie doświadczeń, wykonanie analiz laboratoryjnych, zebranie obserwacji, 
obliczenia statystyczne, napisanie maszynopisu pracy, odpowiedź na recenzje pracy itp.) 

2. Oświadczenie autora o zgodności elektronicznej wersji pracy z jej formą wydrukowaną. 

3. Opinia promotora/ów. 

4. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego podpisany przez promotora/ów. 

5. Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim (wersja papierowa i 
elektroniczna – PDF). 

6. Wykaz osiągnięć naukowych. 



7. Opinia Kierownika Studium Doktoranckiego dotycząca wypełnienia obowiązków 
uczestnika Studiów Doktoranckich, w tym zaliczenia zajęć przewidzianych programem, 
przedłożenia sprawozdania z działalności doktoranta oraz przeprowadzenia  
zajęć dydaktycznych.  

8. Propozycje recenzentów rozprawy spoza Wydziału wraz z ich wizytówkami i adresami 
do korespondencji. 

9. W przypadku kandydata będącego pracownikiem UPP wymaga się złożenia 
oświadczenia o pozwoleniu na wykorzystanie artykułów w procesie ewaluacji dyscypliny. 

 

§ 3 Egzaminy doktorskie  

 

1. Wymogiem dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej w ramach określonej dyscypliny jest 

zdanie egzaminów doktorskich;  

2. Kandydat zdaje egzaminy doktorskie przed obroną rozprawy doktorskiej.  

3. Egzaminy doktorskie przeprowadza się z:  

1) dyscypliny podstawowej, w ramach której Kandydat ubiega się o nadanie stopnia 
doktora,   
2) wybranej dyscypliny dodatkowej, 
3) języka obcego  

 
 


