
Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

 

Dotyczy uczestników  

• Szkoły Doktorskiej UWr oraz   

• Stacjonarnych Studiów Doktoranckich psychologii , którzy wszczęli przewód doktorski po 

01.10.2019   

Wyciąg z Uchwały nr 131/2019 Senatu UWr 

§ 7. 

 

1. Kandydat do stopnia doktora składa do właściwej rady dyscypliny wniosek o wszczęcie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.  

2. Wniosek zawiera następujące informacje o kandydacie: 

o imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe; 

o numer PESEL, w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oraz nazwę państwa, które go wydało; 

o dyscyplinę naukową, w której nadany ma być stopień naukowy; 

o informację o kształceniu na studiach doktoranckich lub w Szkole Doktorskiej jeśli miało 

miejsce. 

3. Do wniosku kandydat dołącza: 

1) dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub 

równoważnego, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dającego uprawnienie 

o ubieganie się o stopień doktora; wymóg ten nie dotyczy sytuacji opisanej w art. 186 ust. 2 

Ustawy; 

2) rozprawę doktorską - 6 egzemplarzy w formie papierowej i egzemplarz na nośniku 

elektronicznym; 

3) pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy, wraz z propozycją kandydatów 

na recenzentów oraz osoby sporządzającej protokół; 

4) merytoryczny opis swojego udziału w publikacji zbiorowej, której wyodrębniona część stanowi 

rozprawę doktorską; 

5) oświadczenia współautorów w przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i 

wyodrębniona część pracy zbiorowej, będące merytorycznym opisem ich wkładu w jej powstanie; 

6) raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem JSA, podpisany przez 

promotora;  

7) streszczenia rozprawy w języku polskim i angielskim na nośniku papierowym i nośniku 

elektronicznym; 

8) informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym o dorobku publikacyjnym 

spełniającym wymagania wynikające z Ustawy i wydanych na jej podstawie przepisów; 

9) dokument poświadczający uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK; 

10) dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka, innego niż język ojczysty, na poziomie 

biegłości językowej co najmniej B2;  

11) informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio lub ubiega się obecnie w innej jednostce nadanie 

stopnia doktora; 

12) inne dokumenty wskazane przez przewodniczącego rady dyscypliny. 

4. Kandydat do stopnia doktora, wniosek o przeprowadzenie postępowania wraz z 

załącznikami wymienionymi w ust. 3, adresowany do przewodniczącego rady dyscypliny, 

składa na wydziale zapewniającym obsługę administracyjną właściwej rady dyscypliny. 
 
Wyjaśnienia  
Ad.1.i 4.   Czyli do sekretariatu instytutu Psychologii. Złożone i zarejestrowane egzemplarze pracy wraz z dokumentacją 

przewodu dr Instytut przekazuje do właściwej RD gdzie dokumentacja jest przechowywana aż do nadania stopnia dr.  

Ad 3.3. wzór opinii promotora wraz z propozycją kandydatów na recenzentów - w drukach do pobrania. UWAGA: 

ponieważ recenzentów ma być trzech, kandydatów powinno być minimum trzech.     

Ad 3.4. jeśli nie jest to publikacja zbiorowa, należy dołączyć oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy doktorskiej; 

wzór tego oświadczenia oraz oświadczenia o współautorstwie (muszą wypełnić wszyscy współautorzy) – w drukach do 

pobrania. 



Ad.3.6.  Pracę wgrywa do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego dziekanat/Instytut, po tym promotor ją akceptuje w   

JSA  i podpisany wydruk przekazuje do teczki przewodu dr.  Dokument musi być uzupełniony najpóźniej przed obroną! 

Ad 3.9.  

• Uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 

potwierdzają efekty uczenia się zgodnie z postanowieniami rady dyscypliny (egzaminy). 

• Doktoranci kształceni w Szkole Doktorskiej potwierdzają uzyskanie efektów uczenia się na 

poziomie 8 PRK zaświadczeniem kierownika kolegium Szkoły Doktorskiej o zrealizowaniu 

programu kształcenia w danej dyscyplinie.  

• Osoby ubiegające się o stopień doktora w trybie eksternistycznym potwierdzają efekty uczenia 

się w sposób wskazany przez radę dyscypliny naukowej powołującą promotora (promotorów), 

która będzie prowadzić postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. 
 

Ad 3.10.  

Biegłość językową na poziomie nie niższym niż B2 WSZYSCY potwierdzają egzaminem w Studium 

Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, odpowiednim certyfikatem bądź też suplementem do 

dyplomu ukończonych studiów. 


