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Podstawa prawna: Uchwała nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 25 czerwca 2020 roku 

Wraz z rozprawą doktorską jednostce właściwej ds. nauki na wydziale 

właściwym Radzie naukowej należy złożyć:  

➢ w przypadku osób, które rozpoczęły w Uniwersytecie studia 

doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 - wniosek o 

wyznaczenie komisji doktorskiej (załącznik 10) wraz z załącznikami: 
a. rozprawa doktorska – 5 egz. w tym 1 w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie, 

wraz ze streszczeniem oraz opisem (w przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest 

pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim) oraz ich wersja 

elektroniczna zapisana na elektronicznym nośniku danych w formacie PDF, 

i. W każdym egzemplarzu (drukowanym) pracy jako ostatnia strona, musi być 

załączone podpisane oświadczenie o samodzielności pracy (kliknij), 

ii. W przypadku wersji elektronicznych pracy na nośniku należy umieścić wersję 

zawierającą oraz pozbawioną ww. oświadczenie o samodzielności pracy, 

b. wydruk streszczenia w języku polskim i w języku angielskim podpisane przez 

Doktoranta (na osobnych wydrukach), 

c. opinia promotora/promotorów, 

i. Opinia Promotora o pracy podpisana przez Promotora - opinia powinna 

zawierać krótką charakterystykę sylwetki Doktoranta, przebieg jego kariery 

naukowej wraz z dorobkiem naukowym (IF, punkty ministerialne), krótką 

charakterystykę rozprawy oraz ocenę czy rozprawa doktorska spełnia 

wszystkie kryteria formalne określone w aktualnie obowiązujących aktach 

prawnych oraz kryteria zwyczajowe stawiane pracom doktorskim oraz 

wniosek Promotora o dopuszczenie Doktoranta/tki do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego, 

ii. Jeżeli jest - także opinia Promotora pomocniczego o pracy podpisana przez 

Promotora pomocniczego - opinia powinna zawierać krótką charakterystykę 

sylwetki Doktoranta, krótką charakterystykę rozprawy oraz ocenę czy 

rozprawa doktorska spełnia wszystkie kryteria formalne określone w aktualnie 

obowiązujących aktach prawnych oraz kryteria zwyczajowe stawiane pracom 

doktorskim oraz wniosek Promotora pomocniczego o dopuszczenie 

Doktoranta/tki do dalszych etapów przewodu doktorskiego, 

d. efekty uczenia w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego (innego niż 

ojczysty) potwierdzane na zasadach obowiązujących przed dniem 1 października 2018 

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

dyplomu ukończonych studiów, protokół z egzaminu), 

e. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, w tym: 

i. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w 

recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku 

https://bip.ujk.edu.pl/get_file.php?id=893&x=456fdd3975abf65e9c7b3f5eaf1157db
https://wmp.ujk.edu.pl/doktoranci/pliki_do_pobrania/Zarzadzenie033_2016_zal4.pdf
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opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 

pkt 2 lit. b, lub 

ii. 1 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, lub 

iii. w przypadku dyscyplin artystycznych – dzieło artystyczne o istotnym 

znaczeniu, 

iv. osiągnięcia naukowe, należy udokumentować w postaci pisemnej, w formie 

stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona 

i nazwisko autora, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę 

wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, numer: ISBN, eISBN, 

ISSN, eISSN, ISMN lub DOI, 

v. osiągnięcia artystyczne należy udokumentować dziełem artystycznym wraz z 

zapisem tego dzieła odpowiednim ze względu na jego rodzaj i dokumentacją 

jego publicznej prezentacji (w formie papierowej i elektronicznej w formacie 

PDF lub JPG), 

vi. w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona 

część pracy zbiorowej lub cykl publikacji naukowych, doktorant/kandydat 

przedkłada wraz z dokumentami oświadczenia wszystkich współautorów 

określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie w formie 

procentowej i opisowej, 

i. w przypadku współautorstwa w publikacjach lub w dziele artystycznym 

informację o wkładzie autorskim kandydata w publikację lub w dzieło 

artystyczne, 

f. skrócony raport Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (kliknij) składanej rozprawy 

doktorskiej zaopiniowany przez Promotora, 

g. proponowane Składy Komisji Egzaminacyjnych z poszczególnych dziedzin (w liczbie 5 

członków - egzamin przedmiotowy z Biologii, 4 członków w przypadku Przedmiotu 

Dodatkowego, 4 w przypadku Języka Obcego). Kandydatów do Składu Komisji 

Egzaminacyjnych proponuje Promotor w piśmie skierowanym do Przewodniczącej 

Biologicznej Komisji Doktorskiej. W przypadku Składu Komisji z Przedmiotu 

Dodatkowego i Języka Obcego Egzaminator jest ustalony przez Uczelnię. 

h. proponowanych co najmniej 3 recenzentów rozprawy doktorskiej. Kandydatów na 

recenzentów należy uprzednio zweryfikować pod kątem przynależności do dziedziny 

naukowej – biologia (kliknij). Sylwetki Kandydatów, wraz z krótką charakterystyką 

każdego Kandydata pod kątem jego specjalizacji, dorobku oraz powiązania z tematyką 

rozprawy Doktoranta proponuje Promotor w piśmie skierowanym do Przewodniczącej 

Biologicznej Komisji Doktorskiej, 

➢ Po otrzymaniu wniosku przewodniczący Rady naukowej dokonuje oceny formalnej złożonego 

wniosku wraz z załącznikami. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia 

https://jsa.opi.org.pl/home/login
https://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=n9ghfa
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braków formalnych wniosku o wyznaczenie komisji doktorskiej postępowanie w przedmiocie 

nadania stopnia doktora umarza się, 

➢ Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego w zakresie danej dyscypliny naukowej lub artystycznej, niebędąca 

pracownikiem Uniwersytetu oraz pracownikiem uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego 

albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest doktorant/kandydat, 

➢ Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba nieposiadająca stopnia doktora 

habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub 

instytucji naukowej, jeżeli właściwa Rada naukowa uzna, że posiada znaczne osiągnięcia w 

zakresie zagadnień, których dotyczy rozprawa doktorska. W tym przypadku jednak Warunkiem 

wyznaczenia do pełnienia funkcji recenzenta takiej osoby jest uznanie przez Radę naukową 

posiadania przez tę osobę znacznych osiągnięć w zakresie zagadnień naukowych, których 

dotyczy rozprawa doktorska. W takim przypadku uchwała Rady naukowej zawiera 

uzasadnienie wskazujące na posiadanie przez osobę wyznaczaną do pełnienia funkcji 

recenzenta znacznych osiągnięć naukowych, 

➢ Od osób, które rozpoczęły w uniwersytecie studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020 nie pobiera się opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora na zasadach określonych w regulaminie studiów. 

 

 

 


