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Zalecenia dotyczące przygotowania rozprawy doktorskiej 

 w oparciu o zbiór opublikowanych i  powiązanych tematycznie artykułów naukowych 

 

1. Rozprawa doktorska powinna obejmować skrócony opis w języku polskim lub języku 

angielskim i kopie opublikowanych artykułów naukowych, w tym co najmniej dwóch  

oryginalnych prac twórczych. 

2. Rozprawa doktorska przygotowywana przez cudzoziemców powinna obejmować 

skrócony opis w języku angielskim i kopie opublikowanych artykułów naukowych, w 

tym co najmniej dwóch  oryginalnych prac twórczych. 

3. Opis rozprawy powinien być przygotowany w formie maszynopisu i spełniać 

następujące warunki: 

• powinien być napisany czcionką 12 TNR;  z interlinią 1,5; marginesami 2,5cm 

(lewy margines – 3,5cm) 

• tekst powinien być zweryfikowany przez Jednolity System Antyplagiatowy – 

raport z systemu powinien zostać podpisany przez promotora/ów. 

Opis rozprawy powinien zawierać: 

• stronę tytułową (tytuł, autor, dziedzina i dyscyplina naukowa, dane promotora, 

jednostka naukowa, miejsce i rok opracowania rozprawy) 

• wykaz artykułów wchodzących w skład jednolitego cyklu (pełna bibliografia, 2-

letni i 5-letni impact factor, punktacja MNiSW i/lub MEiN, zgodnie z rokiem 

opublikowania) 

• źródło finansowania badań 

• spis treści 

• wykaz stosowanych skrótów  

• streszczenie w języku polskim (1 strona) 

• streszczenie w języku angielskim (1 strona) 

• krótki wstęp prezentujący problem badawczy, z odwołaniem do aktualnej literatury 

naukowej potwierdzającej znajomość Doktoranta w danej tematyce badawczej (co 

najmniej 10 stron) 

• hipotezę/y i cel/e badań 

• opis metod i materiałów wykorzystanych przez Doktoranta w doświadczeniach 

(sugerowana liczba stron: 5) 

• wyniki badań – skrócony opis najważniejszych wyników badań zamieszczonych w 

publikacjach stanowiących cykl publikacji  (sugerowana liczba stron na publikację: 

2).  Opis może być poszerzony o wyniki badań, które nie zostały włączone do 

publikacji. 

• wykaz analiz przeprowadzonych samodzielnie przez Doktoranta oraz prac 

wykonanych przez inne osoby (w tym analizy zlecone) 

• dyskusję (sugerowana liczba stron: 10) 

• podsumowanie/Wnioski 

• spis publikacji cytowanych w opisie rozprawy doktorskiej  



Opublikowane artykuły naukowe, w tym oryginalne prace twórcze, na podstawie których 

powstała rozprawa stanowią jej integralną część. Ponadto, Doktorant zamieszcza w rozprawie 

doktorskiej oświadczenia wszystkich  współautorów poszczególnych artykułów naukowych, w 

tym oryginalnych prac twórczych, określające indywidualny wkład każdego ze współautorów 

w ich powstanie. W przypadku, gdy artykuł ma więcej niż pięciu współautorów, Doktorant 

przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie pracy oraz 

oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.  Z treści oświadczeń powinno 

jasno wynikać, co było udziałem Doktoranta w realizacji badań tworzących dysertację. Należy 

określić jaki jest wkład Doktoranta w przygotowanie artykułów, tj. w opracowaniu koncepcji 

badań i zaprojektowaniu doświadczeń, zebraniu materiału badawczego, wykonaniu analiz, 

interpretacji wyników, opracowaniu graficznym, napisaniu artykułów a następnie edycji 

manuskryptów po recenzjach i przygotowywaniu odpowiedzi na recenzje. Współautorzy 

poszczególnych prac powinni złożyć stosowne oświadczenia w/w kwestiach. 

 

 

 


