
Wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora  

po wyznaczeniu promotora lub promotorów 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub 

posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 

ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w 

którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała; 

2) uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty 

uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego muszą być 

potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi 

znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; 

3) posiadanie w dorobku co najmniej:  

-jednego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w 

recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku 

opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy lub 

-jednej monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku 

opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział 

w takiej monografii. 

 

W postępowaniach o nadanie stopnia naukowego wszczętych do 31 grudnia 2020 r. do 

osiągnięć naukowych, o których mowa w Ustawie, zalicza się także artykuły naukowe 

opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, ujętych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, nawet jeżeli 

opublikowanie artykułu nastąpiło przed dniem ogłoszenia jego wykazu. Zaliczane będą także 

artykuły opublikowane przed 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte 

na liście A albo C dotychczasowego ministerialnego wykazu czasopism naukowych, albo były 

ujęte w części B tego wykazu, przy czym w przypadku listy B zaliczane będą wyłącznie 

artykuły naukowe, którym za opublikowanie przyznawanych było co najmniej 10 punktów. 

Rozprawa doktorska mająca formę spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych 



w czasopismach naukowych powinna zawierać minimum 3 artykuły naukowe o wartości 

sumarycznej 60 pkt MNiSW zgodnie z wykazem MNiSW. W przypadku artykułów nie 

posiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) kandydat musi być wykazany jako 

pierwszy autor, natomiast w przypadku artykułów posiadających współczynnik Impact Factor 

(IF) kandydat może być wykazany jako pierwszy, drugi lub ostatni autor. 


