PROCEDURA WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO w UWr
Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów doktoranckich na UWr doktorant powinien wystąpić
o wszczęcie przewodu doktorskiego nie później niż do końca szóstego semestru studiów.
Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji
naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie
naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do
spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z
międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.(Art.11 ust. 2
Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.)
W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art.
187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która nie spełnia warunku
wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust. 2, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest
dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę
osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego
posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z
uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a. (Art.11 ust. 3 Ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.
U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.)
--------------------------------Osoba (kandydat) ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego składa kierownikowi jednostki
organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego następujące dokumenty:
1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (wg załączonego wzoru).
2. Życiorys naukowy (zawierający dane osobowe i kontaktowe, informacje dotyczące wykształcenia,
przebiegu pracy zawodowej oraz dodatkowe osiągnięcia, niewymienione w p-kcie 3 i 4).
3. Wykaz prac naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji).
4. Informację o działalności popularyzującej naukę.
5. Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego,
kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
6. Opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o działalności
naukowej kandydata wraz z deklaracją gotowości podjęcia się obowiązków promotora.
7. Konspekt pracy doktorskiej (szczegółowe warunki w Instytucie Psychologii - na stronie 3).
8. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie
stopnia doktora.
9. Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra
właściwego do spraw nauki załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego poświadczoną
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przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego kopię
dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant” oraz
opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.
10. Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu dr przedstawić:


poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu
doktorskiego kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego. Wykaz
certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.10.2015 r. w sprawie szczegółowego
trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. UWAGA: Przed złożeniem
kompletu dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu dr certyfikat językowy (oryginał do wglądu
w celu potwierdzenia za zgodność) należy przedłożyć w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych u P.
mgr Elżbiety Kopeć w celu potwierdzenia znajomości języka obcego zgodnie z Rozporządzeniem !

 wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język
polski.
11. Zobowiązanie dotyczące pokrycia kosztów przewodu doktorskiego (w przypadku osób
niebędących uczestnikami studiów doktoranckich WNHiP UWr) (szczegółowe warunki w Instytucie
Psychologii - na stronie 3).
W przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego wspólnie, zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy,
zwanego dalej „wspólnym przewodem doktorskim”, dokumenty wymienione powyżej oraz inne
dokumenty wymienione w porozumieniu, o którym mowa w art. 14a ust. 2 ustawy, kandydat
przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej wskazanej w porozumieniu.
Decyzję o wszczęciu przewodu doktorskiego podejmuje Rada Wydziału (Rada Instytutu) uprawniona
do nadawania stopnia doktora.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. .zm.)
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.)

(Dz.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.10.2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesor (Dz.U. 2015 poz. 1842)
Zarządzenie nr 141/2014 Rektora UWr z dnia 31.12.2014 r. w sprawie określenia w 2015 roku wysokości opłat i stawek
wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia
naukowego i tytułu naukowego z późn. zm.)
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Szczegółowe warunki wszczęcia przewodu doktorskiego
w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Przedstawienie konspektu pracy doktorskiej zawierającego:


tło teoretyczne



opis problemów i/lub hipotez badawczych



uzasadnienie problemu badawczego oraz jego oryginalności



proponowaną metodologię badań



opis zrealizowanych badań pilotażowych i/lub w przypadku, gdy w pracy doktorskiej
wykorzystywana jest autorska metoda lub adaptacja metody - prezentacja wyników badań
dokumentujących jej wartość

2. Przekazanie konspektu pracy doktorskiej Członkom Komisji ds. Przewodów Doktorskich, na
tydzień przed planowaną prezentacją koncepcji pracy (w 5 egzemplarzach) , czyli złożenie w
sekretariacie Instytutu Psychologii s. 36
3. Publiczna obrona koncepcji pracy
4. Przyjęcie konspektu i obrony koncepcji pracy przez Komisję ds. Przewodów Doktorskich

WARUNKI WSTĘPNE WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO
przez osoby, które nie są uczestnikami
Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii UWr


promotorem rozprawy doktorskiej powinien być profesor (dr habilitowany) psychologii



absolwenci kierunków niepsychologicznych przed otwarciem przewodu doktorskiego zobowiązani
są do zdania egzaminu z psychologii (lektura podstawowa: Psychologia. Podręcznik akademicki, pod
red. J. Strelau, D. Doliński tom I-II, Gdańsk: GWP, 2008) przed Komisją ds. przewodów doktorskich,
powołaną w Instytucie Psychologii UWr



wraz z dokumentami o wszczęcie przewodu doktorskiego należy złożyć zobowiązanie dotyczące
pokrycia kosztów przewodu doktorskiego



pozostałe zasady – jak dla uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii UWr
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