Wykaz dokumentów,
które należy dołączyć do wniosku w sprawie wszczęcia postępowania:
1. dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera
lub równoważnego;
2. rozprawa doktorska - 6 egzemplarzy w formie papierowej (w tym 1 egzemplarz
drukowany dwustronnie, czcionką nie większą niż 12, z odstępami między wierszami nie
większymi niż 1,5; czcionka Times New Roman 12; oprawiony w cienki karton w kolorze
zielonym) oraz 1egzemplarz na nośniku elektronicznym w formacie PDF; (strona tytułowa
zgodna ze wzorem na stronie);
3. pozytywna opinia promotora lub promotorów na temat rozprawy;
4. wniosek promotora
sporządzającej protokół;
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5. merytoryczny opis udziału doktoranta w cykl publikacji stanowiących rozprawę
doktorską /w publikację zbiorową, której wyodrębniona część stanowi rozprawę
doktorską;
6. oświadczenia wszystkich współautorów w przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi
cykl publikacji/samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, będące
merytorycznym opisem ich wkładu w jej powstanie (zgodne ze wzorami na stronie);
7. raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem JSA,
podpisany przez promotora;
8. streszczenia rozprawy w języku polskim i angielskim na nośniku papierowym i nośniku
elektronicznym;
9. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym o dorobku
publikacyjnym spełniającym wymagania wynikające z Ustawy i wydanych na jej
podstawie przepisów* (odpowiednie artykuły z ustawy odnośnie wymogów
publikacyjnych poniżej);
10. dokument poświadczający uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK
(zaświadczenie kierownika kolegium o zrealizowaniu programu kształcenia);
11. dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka, innego niż język ojczysty,
na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (certyfikat, suplement do dyplomu
ukończonych studiów, protokół z egzaminu);
12. oświadczenie, że przedstawiona rozprawa doktorska nie jest / nie była przedmiotem
innego postępowania o nadanie stopnia doktora, informacja o przebiegu przewodu
doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli kandydat
ubiegał się uprzednio lub ubiega się obecnie w innej jednostce o nadanie stopnia doktora;
13. autoreferat (jest prezentacją rozprawy doktorskiej -wersja pisana 5-15 stron, w
której przedstawia się uzasadnienie podjęcia danego tematu, charakteryzuje dorobek
naukowy istniejący w danym zakresie, formułuje tezę doktorską i wynikające z niej
hipotezy badawcze, omawia stosowane metody badawcze i przeprowadzone badanie
empiryczne, a przede wszystkim prezentuje uzyskane wyniki);
14. oświadczenie o prawach autorskich (zgodne ze wzorem na stronie);
15. kwestionariusz (zgodny ze wzorem na stronie).

