
Wykaz dokumentów do wniosku o przeprowadzenie postępowania  

o nadanie stopnia naukowego doktora 

Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, 

kandydat dołącza: 

1) dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra 

inżyniera albo równoważnego lub posiadanie dyplomu o którym mowa w art. 326 

ust. 2 pkt. 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający 

prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie , w którego systemie 

szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała 

2) dokument poświadczający uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8PRK 

( Zaświadczenie potwierdzające pozytywną weryfikację efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8PRK wydane przez Komisję Weryfikującą Efekty Uczenia się) 

3) dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka, innego niż język ojczysty, 

na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 ( certyfikat, suplement do dyplomu 

ukończonych studiów) 

4) wykaz osiągnięć naukowych w pracy naukowej, potwierdzający spełnienie warunku, o 

którym mowa a art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy, a więc: 

a) jeden artykuł naukowy opublikowany 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 

b) jedną monografię naukową wydaną 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, w których kandydat jest pierwszym autorem, w przypadku 

każdej z prac 

5) pozytywna opinia promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej 

6) oświadczenie o dyscyplinie 

7) W przypadku gdy rozprawa doktorska stanowi samodzielną i wyodrębnioną część 

pracy zbiorowej, kandydat przedkłada wraz z dokumentami, oświadczenia wszystkich 

jej współautorów określających indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. 

W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat 

przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład procentowy w 

powstawanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych 

współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w 

przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego 

uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. 

8) Raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem  

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, podpisany przez promotora lub promotorów 

albo promotora i promotora pomocniczego. 

9) Rozprawa doktorska - 5 egzemplarzy ukończonej rozprawy doktorskiej, w formie 

pisemnej i elektronicznej na nośniku danych 

10) streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim; w przypadku rozprawy 

doktorskiej w języku obcym również streszczenie w języku polskim w formie pisemnej 

i na nośniku elektronicznym 

11) oświadczenie o prawach autorskich 

12) kwestionariusz osobowy; 

13) informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się poprzednio o nadanie stopnia doktora)  

 



 Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie, o którym 

mowa w art. 186 ust.2 ustawy, a więc będącego absolwentem studiów pierwszego stopnia 

lub studentem, który ukończył trzeci rok studiów magisterskich i nie spełnia wymogów 

określonych w art. 186  ust. 1 pkt 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do 

wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia dołącza: 

➢ dokumenty albo ich uwierzytelnione kopie potwierdzające ukończenie studiów 

pierwszego stopnia albo trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich; 

➢ dokumenty albo ich uwierzytelnione kopie potwierdzające spełnienie warunków 

ustalonych w art. 186 ust. 1 pkt 2 ustawy  

➢ wykaz osiągnięć pracy naukowej, potwierdzając spełnienie warunków, o którym 

mowa w 186 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

➢ dokumenty wskazane powyżej dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy 

magistra, magistra inżyniera albo równorzędny  (dotyczy pkt c-i). 

➢ opinie sporządzone przez co najmniej dwie osoby posiadające tytuł profesora, 

zatrudnione w Uczelni, potwierdzające najwyższą jakość jego osiągnięć naukowych. 

 

 


