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Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Hodowli           

i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

dla studentów studiów doktoranckich 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa 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 dnia 16.04.2003 r. z późn. 

zm.);  

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365 z dnia 30.08.2005 r. z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455); 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach 

doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz.U. poz. 1586); 

5. Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków 2017. 

 

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego 

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego dla studentów studiów doktoranckich 

stacjonarnych i niestacjonarnych powinno nastąpić do końca drugiego roku studiów. 

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedstawia Dziekanowi Wydziału 

wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (według wzoru stanowiącego załącznik 

nr1). Wniosek ten powinien posiadać akceptację kierownika jednostki. We wniosku 

kandydat przedstawia propozycję tematu rozprawy doktorskiej, wskazuje obszar 

wiedzy, dziedzinę i dyscyplinę naukową, w zakresie których ma być otwarty przewód 

doktorski, a także proponuje dyscyplinę dodatkową, promotora i ewentualnie promotora 

pomocniczego. Do wniosku kandydat dołącza:  

1) Poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego 

tytułu zawodowego lub dyplomu; 

2) Kwestionariusz osobowy  

3) Życiorys naukowy (załącznik nr2) 

4) Koncepcję rozprawy doktorskiej, zawierającą informację o stopniu 

zaawansowania badań (załącznik nr3); 

5) Wykaz dorobku naukowego, a w szczególności kopie prac naukowych lub 

potwierdzenie przyjęcia publikacji do druku, jak również informację o działalności 

popularyzującej naukę (załącznik nr4); 

6) Opinię dotychczasowego opiekuna naukowego popierającą wniosek o otwarcie 

przewodu doktorskiego; 

7) Pisemną zgodę dotychczasowego opiekuna naukowego na podjęcie się funkcji 

promotora; 
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8) Wniosek o powołanie promotora pomocniczego, skierowany przez 

dotychczasowego opiekuna naukowego i zaakceptowany przez kierownika 

jednostki (załącznik nr5); 

9) Propozycje osoby, która wyraziła zgodę na objęcie funkcji promotora, 

dotyczące osób recenzentów oraz zakresu egzaminów doktorskich; 

10) Opinię Kierownika Studium Doktoranckiego o przebiegu studiów 

doktoranckich; 

11) Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się 

uprzednio o nadanie stopnia doktora; 

12) Wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikami (CD). 

2. Promotorem może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego z danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, 

prowadząca działalność naukową w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny. 

3. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora w 

zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadająca uprawnień do 

pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.  

4. Kandydat wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego może przedstawić 

certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MNiSW (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586) oraz wniosek 

o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż język 

polski; 

5. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest autorstwo lub współautorstwo 

wydanej lub przyjętej do druku co najmniej jednej publikacji naukowej w 

recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym 

przez ministra właściwego do spraw nauki, lub w recenzowanych materiałach z 

konferencji międzynarodowej, lub rozdziału w recenzowanej monografii naukowej. 

Publikacja ta nie może wchodzić w skład pracy doktorskiej. 

6. Dziekan Wydziału HiBZ, po zapoznaniu się z wnioskiem od strony formalnej, kieruje 

dokumenty do Wydziałowej Komisji ds. Nauki. 

7. Wydziałowa Komisja ds. Nauki opiniuje wniosek o wszczęcie przewodu 

doktorskiego, opiniuje kandydaturę promotora i promotora pomocniczego oraz zakres 

egzaminów doktorskich, a także sprawdza załączoną dokumentację stanowiącą 

uzasadnienie wniosku. 

1) Komisja sprawdza, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach 

posiadanych przez Radę Wydziału uprawnień do nadawania stopnia naukowego 

doktora oraz czy przedłożona koncepcja rozprawy doktorskiej reprezentuje 

odpowiedni poziom naukowy i świadczy o zaawansowaniu prac umożliwiającym 

wszczęcie przewodu doktorskiego. 

2) Komisja w głosowaniu jawnym wyraża opinię na temat możliwości wszczęcia 

przewodu doktorskiego przez kandydata i przedkłada ją Dziekanowi. 

3) Jeśli dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego wymaga uzupełnienia 

lub poprawienia, Komisja wnioskuje o zwrócenie jej kandydatowi z 

odpowiednimi uwagami. 

8. Rada Wydziału, w punkcie dotyczącym zaproponowanego przez Dziekana wniosku o 

wszczęcie przewodu doktorskiego, po przedstawieniu sylwetki doktoranta, wysłuchuje 

15-minutowej prelekcji kandydata na temat koncepcji jego rozprawy doktorskiej, 

zatwierdza temat rozprawy doktorskiej, po czym podejmuje uchwałę w sprawie: 

1) wszczęcia przewodu doktorskiego z zatwierdzonym tematem, 
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2) powołania promotora, 

3) powołania promotora pomocniczego – w przypadku jego udziału w 

przewodzie, 

4) powołania recenzentów rozprawy.  

9. Wszystkie uchwały na Radzie Wydziału podejmowane są w głosowaniu tajnym i 

zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób 

uprawnionych do głosowania (profesorowie, doktorzy habilitowani). Uchwały w 

sprawie poszczególnych czynności (pkt.8.1-8.4) podejmuje się oddzielnie w stosunku 

do każdej z nich. 

10. Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdza zakres egzaminów doktorskich 

oraz powołuje komisje do ich przeprowadzenia, w składzie:  

1) z dyscypliny podstawowej – co najmniej czterech osób z tytułem profesora lub 

stopniem doktora habilitowanego z tej dyscypliny, w tym promotora,  

2) z dyscypliny dodatkowej – co najmniej trzech osób, z których co najmniej 

jedna jest profesorem lub doktorem habilitowanym z zakresu tej dyscypliny,  

3) z języka obcego – co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza 

tego języka w szkole wyższej. 

W posiedzeniach komisji może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy 

zaproszony przez Dziekana. 

 

II. Składanie egzaminów doktorskich, przygotowanie i przedstawienie rozprawy doktorskiej 

1. Egzaminy doktorskie przeprowadza się w zakresie:  

1) dyscypliny podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem działów 

związanych tematycznie z rozprawą doktorską, 

2) dyscypliny dodatkowej – ekonomii lub filozofii, 

3) języka obcego nowożytnego (z egzaminu językowego mogą być zwolnieni 

kandydaci, którzy posiadają certyfikat określony w rozporządzeniu Ministra) 

2. Egzaminy doktorskie muszą być złożone przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez 

Radę Wydziału.  

3. Terminy egzaminów doktorskich ustala Dziekan, w porozumieniu z komisjami je 

przeprowadzającymi. 

4. Z przebiegu każdego egzaminu, bezpośrednio po jego zakończeniu, sporządza się 

protokół, który podpisują członkowie komisji. W protokole ujmuje się zadane pytania 

oraz ocenę udzielonych odpowiedzi. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali 

ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich. 

5. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału na 

wniosek kandydata może wyrazić zgodę na jego powtórne zdawanie, nie wcześniej niż 

po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu i nie więcej niż raz. 

6. Rozprawa doktorska powinna powstać po dacie wszczęcia przewodu doktorskiego. W 

przypadku, gdy rozprawa doktorska składa się z cyklu publikacji, to te publikacje nie 

mogą być opublikowane przed rozpoczęciem studiów doktoranckich. 

7. Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego 

oraz potwierdzać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, 

a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.  



4 

 

8. Kandydat konsultuje z promotorem lub promotorem i promotorem pomocniczym 

treści zawarte w rozprawie doktorskiej. Ostateczną wersję rozprawy, wraz ze 

streszczeniem w wersji elektronicznej i papierowej, przedkłada do akceptacji 

promotorowi. 

9. Rozprawa doktorska może mieć formę: 

1) maszynopisu książki,  

2) spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do 

druku w czasopismach naukowych (określonych przez MNiSW na podstawie 

przepisów dotyczących finansowania nauki), przy czym: 

a. Opracowanie powinno zawierać syntetyczny przegląd literatury przedmiotu, 

cele badań i hipotezy badawcze, podsumowanie wyników opisanych w 

artykułach stanowiących podstawę rozprawy, a także uzasadnienie spójności 

tematycznej przedkładanego zbioru artykułów, 

b. Załączony zbiór artykułów powinien obejmować co najmniej dwa artykuły 

opublikowane lub jeden opublikowany i jeden przyjęty do druku (doi). 

Przynajmniej jeden z nich musi być opublikowany w czasopiśmie znajdującym 

się w części A wykazu czasopism MNISW, a łączna liczba punktów za 

artykuły nie powinna być mniejsza niż 45 i sumaryczny współczynnik wpływu 

(Impact Factor) nie mniejszy niż 1, 

c. W przypadku publikacji wieloautorskich kandydat musi być pierwszym 

autorem co najmniej dwóch prac stanowiących podstawę rozprawy 

doktorskiej, a jego wkład w powstanie każdej z tych publikacji powinien być 

nie mniejszy niż 50%. Do opracowania powinno być dołączone oświadczenie 

współautorów opisujące ich wkład w każdą publikację, 

d. Rozprawa doktorska oparta na zbiorze artykułów może być przedstawiona w 

języku polskim, ze streszczeniem w języku angielskim, lub w języku 

angielskim ze streszczeniem w języku polskim. 

10. Gotową do recenzji rozprawę doktorską (w 4 egzemplarzach), wraz z pisemną opinią 

na jej temat, promotor przedkłada Dziekanowi. Promotor potwierdza pisemnie również 

wywiązanie się promotora pomocniczego z zadań, a Dziekan potwierdza to w 

stosownym zaświadczeniu. Dziekanat Wydziału HiBZ wysyła pracę doktorską do 

recenzentów i promotora, załączając pismo przewodnie Dziekana oraz umowy i 

rachunki. Promotor pomocniczy z racji pełnionych obowiązków nie otrzymuje 

wynagrodzenia. 

 

III. Przyjęcie rozprawy doktorskiej, dopuszczenie jej do obrony i obrona 

1. Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzje w formie papierowej i 

elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty otrzymania formalnego 

wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada może przedłużyć 

termin złożenia recenzji o jeden miesiąc. 

2. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy. 

Wnioski te Dziekan przekazuje kandydatowi i promotorowi. Poprawiona rozprawa 

kierowana jest przez Radę Wydziału do tych samych recenzentów, którzy mają miesiąc 

na sporządzenie ponownej recenzji. 
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3. Recenzja może zawierać wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.  

4. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, Dziekan 

przedkłada Radzie wniosek o powołanie dodatkowego recenzenta. Dodatkowa recenzja 

– jeśli jest pozytywna – może być podstawą do pozytywnej opinii w sprawie przyjęcia 

rozprawy. Gdy dodatkowa recenzja jest negatywna, Dziekan przedkłada wniosek o 

odrzucenie rozprawy. W obu przypadkach decyzja zapada w głosowaniu tajnym. 

5. Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim, łącznie z 

recenzjami, zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału, co najmniej do dnia 

nadania stopnia doktora. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu 

podjęcia przez Radę uchwały o przyjęciu rozprawy, a recenzje w dniu ich przekazania 

przez recenzentów. Recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej 

przekazuje się niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej z nich do Centralnej Komisji ds. 

Stopni i Tytułów, w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Centralnej Komisji. 

6. Rada Wydziału, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora i 

recenzjami, podejmuje uchwałę (patrz: pkt 9) w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej 

i dopuszczenia jej do obrony oraz wyznacza termin publicznej obrony – najwcześniej 

10 dni po podjęciu tych uchwał. 

7. Rada Wydziału za pośrednictwem Dziekana na co najmniej 10 dni przed terminem 

obrony zawiadamia o dacie i miejscu obrony, miejscu złożenia rozprawy wraz z 

recenzjami i o zamieszczeniu streszczeń z recenzjami na stronie jednostki. 

Zawiadomienie wysyła się do innych jednostek organizacyjnych uprawnionych do 

nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej, wywiesza się na tablicy 

ogłoszeń oraz umieszcza na stronie internetowej Wydziału. Zaproszenie na obronę dla 

recenzentów rozprawy wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

8. Obrona pracy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału i 

składa się z części jawnej oraz niejawnej. W posiedzeniu obowiązkowo bierze udział co 

najmniej jeden recenzent. 

1) W części jawnej obrona przebiega według następującego scenariusza: 

a. Dziekan, który jest jednocześnie przewodniczącym, dokonuje otwarcia, wita 

przybyłych gości oraz przedstawia porządek przeprowadzania dalszych 

czynności w przewodzie doktorskim, 

b. Promotor przewodu doktorskiego przedstawia sylwetkę kandydata, przebieg 

jego pracy oraz dorobek naukowy,  

c. Kandydat referuje główne tezy rozprawy (20 min.),  

d. Recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swoje opinie. W razie 

nieobecności jednego z recenzentów, przewodniczący odczytuje recenzję lub 

prosi o jej odczytanie sekretarza,  

e. Przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabierać głos 

wszyscy obecni na sali, 

f. Kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach, a następnie na pytania 

recenzentów i osób z sali, 

g. Przewodniczący po uzyskaniu informacji od osób zadających pytania, że 

przyjmują odpowiedzi, zamyka część jawną obrony. 

2) Na posiedzeniu niejawnym odbywa się dyskusja, w której powinni 

wypowiedzieć się recenzenci, promotor oraz członkowie Rady zadający 
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kandydatowi pytania. Następnie Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawie 

(patrz: pkt 9): 

a. przyjęcia obrony, 

b. nadania stopnia doktora, 

c. wyróżnienia rozprawy doktorskiej – wyróżnienie pracy powinno być poddane 

pod głosowanie na pisemny wniosek jednego lub dwóch recenzentów i 

przyznane przy poparciu 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania. 

3) Po zakończeniu części niejawnej Dziekan powiadamia kandydata o wyniku 

postępowania, informując jednocześnie zebranych o ewentualnym wyróżnieniu 

pracy doktorskiej (dyplom doktorski wręczany jest na uroczystości promocyjnej 

organizowanej raz do roku przez Rektora). 

9. Po zatwierdzeniu nadania stopnia naukowego doktora kandydat wypełnia druki karty 

Synaba i w terminie nie przekraczającym 14 dni wysyła ją drogą elektroniczną na adres 

OPI, a wydruk przekazuje do Dziekanatu z podpisem kierownika jednostki i własnym.  

10. Jeżeli uchwały Rady są odmowne, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora 

może wnieść od nich za pośrednictwem Rady odwołanie do Centralnej Komisji w 

terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje 

odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech 

miesięcy od dnia złożenia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie 

dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja utrzymuje w mocy zaskarżoną 

uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie tej 

samej lub innej jednostki organizacyjnej. 

 

IV. Zamknięcie przewodu doktorskiego 

1. Rada Wydziału, na wniosek Dziekana, w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o 

zamknięciu przewodu doktorskiego, jeżeli doktorant studiów stacjonarnych lub 

niestacjonarnych nie złoży pracy doktorskiej w ciągu trzech lat od zakończenia studiów 

doktorskich.  

 

V. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Dziekan zgodnie ze 

swoim zakresem kompetencji.  

2. Procedura wchodzi w życie Uchwałą Rady Wydziału i obowiązuje od dnia jej 

przyjęcia.  

Kraków, dnia 25 października 2017 roku     Dziekan  

 

       Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 


