
Dodatkowe wymogi dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie 

Nauki biologiczne w postępowaniach wszczynanych przez uczestnika studiów 

doktoranckich po 1.10.2019 

 

Zarządzenie 99/2020: 

https://puls.edu.pl/sites/default/files/repozytorium/Zarz%C4%85dzenie%20Rektora%20nr%2099-

2020%20w%20sprawie%20ustalenia%20wzor%C3%B3w%20dokument%C3%B3w%20do%20wszcz%C

4%99cia%20post%C4%99powania%20o%20nadanie%20stopnia%20doktora%20oraz%20zasad%20ob

owi%C4%85zuj%C4%85cych%20w%20tych%20post%C4%99powaniach.pdf 

 

Zgodnie z zapisem w zarządzeniu Rektora nr 99/2020, mówiącym, że Doktorant 

zobowiązany jest do spełnienia dodatkowych wymogów określonych przez właściwą Radę 

Naukową Dyscypliny, które mogą dotyczyć wszczęcia, dopuszczenia do obrony oraz formy 

rozprawy doktorskiej ustala się, że: 

 

        § 1 Wszczęcie postępowania 

1. Kandydat przedstawia temat, założenia, hipotezę i cel rozprawy doktorskiej, oraz 

ewentualnie uzyskane wyniki na seminarium w katedrze, w której realizuje badania. W 

przypadku Kandydatów spoza UPP, przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny, wyznacza 

katedrę, w której odbędzie się seminarium. 

2. Po wszczęciu postępowania doktorskiego Kandydat prezentuje Radzie Naukowej Dyscypliny 

zarys rozprawy doktorskiej.  

 

 

§ 2 Forma rozprawy doktorskiej 

 

1. 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: 

a) 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, 
 
b) kandydat wniósł istotny wkład do przeprowadzenia badania naukowego, analizy i 
interpretacji wyników oraz napisania artykułów. Opublikowane artykuły, na podstawie 
których powstała rozprawa stanowią jej integralną część. Ponadto Kandydat 
zamieszcza w pracy oświadczenia wszystkich jej współautorów określające 
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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.) 

 

 

§ 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 przedmiotu ze specjalności, w ramach której 

ubiega się o nadanie stopnia doktora oraz z przedmiotu dodatkowego. 

 

 

§ 4 Komisja egzaminacyjna  

 

1. Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny powołuje dwie komisje przeprowadzające egzaminy 

doktorskie i wskazuje przewodniczących tych komisji.  

 

2. W skład komisji egzaminacyjnej z przedmiotu ze specjalności, w której powstaje rozprawa 

doktorska, wchodzą: 

a)  nauczyciel akademicki, posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora 

reprezentującego daną specjalność; 

b)  trzech nauczycieli akademickich, posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora, reprezentujących dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska 

kandydata;  

c) promotor lub promotorzy. 

3. Promotor pomocniczy może uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniu komisji  przeprowadzającej 

egzamin z przedmiotu ze specjalności, w której powstaje rozprawa doktorska.  

 

4. W skład komisji egzaminacyjnej z przedmiotu dodatkowego wchodzą specjalista z danego 

przedmiotu oraz dwóch nauczycieli akademickich, posiadających stopień doktora habilitowanego lub 

tytuł profesora, reprezentujących dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska 

kandydata. 

  



 

§ 5 Przeprowadzanie egzaminu 

  

1. Termin i forma egzaminu doktorskiego ustalane są przez Przewodniczącego Rady Naukowej w 

porozumieniu z członkami komisji. 

2. Wyniki egzaminów są określane w skali od 2 do 5.  

3. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku jednego z egzaminów doktorskich Rada 

Naukowa na wniosek kandydata może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie 

wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz 

pierwszy i nie więcej niż jeden raz.  

 


