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Szczegółowe zasady otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich w dziedzinie 
Biologia (dyscyplina Biologia) na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu 
Opolskiego 

 

I. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, przedstawia 
Dziekanowi Wydziału następujące podpisane dokumenty: 

1. Wniosek o wszczęcie przewodu ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny 
naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny 
dodatkowej (do wyboru: biochemia, biofizyka, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, 
ochrona środowiska, geografia i geologia), z propozycją tematu pracy doktorskiej, osoby 
promotora (ewentualnie także promotora pomocniczego i/lub kopromotora, wraz z 
uzasadnieniem konieczności jego/ich powołania).  Kandydat na promotora powinien 
posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub 
pokrewnej dyscypliny naukowej i prowadzić działalność naukową lub dydaktyczną w 
zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej (tj. biochemii, biofizyki, 
biotechnologii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, geografii lub geologii). 
Opiekunem naukowym/promotorem w przewodach doktorskich z dyscypliny „Biologia” 
prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym może być także osoba, 
reprezentująca obszar nauk inny niż „obszar nauk przyrodniczych”, jeśli jej dorobek 
naukowy za ostatnie 5 lat mieści się w zakresie dyscypliny biologia lub dyscyplin 
pokrewnych (biochemia, biofizyka, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona 
środowiska, geografia, geologia). 

2. Oryginał albo poświadczoną przez Kierownika Dziekanatu kopię dokumentu 
stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera 
(ewentualnie wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskanie „Diamentowego Grantu” w 
ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki). 

3. Koncepcję rozprawy doktorskiej. 
4. Wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę (wraz z 

kopiami drukowanymi lub elektronicznymi wszystkich publikacji naukowych lub ze 
wskazaniem strony internetowej, na której te publikacje są dostępne w pełnej wersji). 

5. Autobiografię naukową. 
6. Życiorys oraz kwestionariusz osobowy. 
7. Zgodę opiekuna naukowego na objęcie funkcji promotora (oraz zgoda kandydata na 

promotora pomocniczego i/lub kopromotora w przypadku propozycji jego/ich  powołania). 
8. Opinię opiekuna naukowego (przyszłego promotora) zawierającą informację o stopniu 

zaawansowania pracy doktorskiej. 
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9. Informację, czy rozprawa doktorska będzie rozprawą „standardową”, czy będzie stanowić 
spójny tematycznie zbiór artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w 
czasopismach naukowych. 

10. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się już wcześniej 
o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie. 

 

II.  Ponadto Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić: 

1. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów 
potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w 
sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora); 

2. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku, niż 
polski. 

III.  Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest: 

1. 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 lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej; 

2. zaawansowanie realizacji badań do rozprawy doktorskiej na poziomie 70% (co musi zostać 
potwierdzone w opinii opiekuna naukowego); 

3. wygłoszenie seminarium przed Wydziałową Komisją ds. przewodów doktorskich, na którym 
Kandydat przedstawia koncepcję pracy oraz uzyskane wyniki. 

Dokumentację do przeprowadzenia seminarium przed Wydziałową Komisją ds. przewodów 
doktorskich Kandydat składa w Dziekanacie Wydziału przynajmniej na dwa tygodnie przed 
terminem posiedzenia Kolegium Dziekańskiego, na którym ma być rozpatrywany wniosek 
Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich. 

 

IV.  W celu wyznaczenia Komisji Egzaminacyjnych Kandydat składa w Dziekanacie, przed 
przyjęciem przez Radę Wydziału rozprawy doktorskiej, pismo skierowane do Dziekana 
zawierające prośbę o: 
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1. zatwierdzenie propozycji przedmiotów egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej 
odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego 
języka obcego; 

2. powołanie Komisji Egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej 
oraz nowożytnego języka obcego (kandydat, który załączył do wniosku o wszczęcie 
przewodu doktorskiego certyfikat, o którym mowa w p. II.1. jest zwolniony z egzaminu 
doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego). 

Pismo w tej sprawie Kandydat składa w Dziekanacie Wydziału przynajmniej na dwa tygodnie 
przed terminem posiedzenia Kolegium Dziekańskiego, na którym ma być rozpatrywany 
odpowiedni wniosek Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich. 

 

V. W celu powoływania recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej jej promotor przynajmniej 
na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia Kolegium Dziekańskiego na którym ma być 
rozpatrywany odpowiedni wniosek Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich, składa 
w Dziekanacie następujące dokumenty: 

1. pismo przewodnie do Dziekana Wydziału zawierające akceptację końcowej wersji rozprawy 
doktorskiej i propozycję przynajmniej dwóch recenzentów do jej oceny; 

2. uzasadnienie wyboru recenzentów wraz z ich krótką charakterystyką zawierającą informację 
na temat dziedziny i dyscypliny naukowej, w której recenzenci posiadają stopień doktora 
habilitowanego lub tytuł naukowy oraz ich specjalności naukowej; 

3. ostateczną opinię na temat rozprawy doktorskiej; 
4. streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim (w formie drukowanej i 

elektronicznej); 
5. uaktualniony wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę 

Kandydata (wraz z kopiami drukowanymi lub elektronicznymi publikacji naukowych, które 
nie zostały załączone do dokumentacji  przy otwieraniu przewodu doktorskiego lub ze 
wskazaniem strony internetowej, na której te publikacje są dostępne w pełnej wersji); 

6. cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej z których jeden zostaje wraz z kopiami wszystkich 
złożonych dokumentów przekazany (w formie elektronicznej) Przewodniczącemu 
Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich. 

Wydziałowa Komisja ds. przewodów doktorskich w okresie do dwóch tygodni od otrzymania 
ostatniej recenzji danej rozprawy doktorskiej odbywa posiedzenie (w trakcie roku 
akademickiego) na którym, zgodnie z §7, p. 1.4. i p. 1.5. jej Regulaminu formułuje wniosek do 
Rady Wydziału o przyjęcie (lub odmowie przyjęcia) rozprawy i dopuszczenie (lub 
niedopuszczenie) do jej publicznej obrony. 
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VI.  W przypadku gdy rozprawę doktorską ma stanowić spójny tematycznie cykl artykułów, 
przyjmuje się następujące kryteria dotyczące publikacji wchodzących w skład tego cyklu 
prac: 

1. cykl ten musi zostać odpowiednio zatytułowany uwzględniając podanie osiągnięcia 
naukowego będącego jego przedmiotem; poza tym musi on zostać uzupełniony o komentarz 
wyjaśniający problem badawczy opisany w publikacjach oraz podsumowujący wyniki badań; 

2. cykl ten musi składać się z co najmniej dwóch oryginalnych prac naukowych 
opublikowanych (lub przyjętych do druku) w czasopismach naukowych znajdujących się w 
bazie Journal Citation Reports (JCR), z których przynajmniej jedna posiada przypisaną 
wartość punktów większą od najmniejszej liczby punktów przyznanych w grupie czasopism 
z wykazu A listy ministerialnej; przyjęcie publikacji do druku musi zostać potwierdzone 
nadaniem publikacji numeru DOI lub pisemnym potwierdzeniem z Redakcji czasopisma; 

3. we wszystkich pracach tego cyklu, doktorant/doktorantka musi być pierwszym 
autorem/autorką, a jego/jej wkład  na każdym etapie powstawania i pisania prac musi być 
decydujący; 

4. do każdej pracy współautorskiej doktorant/doktorantka przedstawia podpisane oświadczenia 
współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w powstanie tych prac; 

5. dodatkowo doktorant/doktorantka jest zobowiązany(a) do uzyskania i przedstawienia 
pisemnych oświadczeń wszystkich współautorów prac tworzących cykl, w których wyrażają 
oni zgodę na wykorzystanie danych zawartych w publikacjach na potrzeby wszczęcia 
przewodu doktorskiego.; 

6. żadna z publikacji wchodzących w skład w/w cyklu prac nie może być równocześnie 
podstawą do otwarcia przewodu doktorskiego (tzn. publikacje wymagane do otwarcia 
przewodu doktorskiego nie mogą wchodzić w skład cyklu prac tworzących rozprawę 
doktorską). 

 

 

VII. W przypadku przewodów doktorskich prowadzonych poza studiami doktoranckimi okres od 
otwarcia przewodu doktorskiego do obrony rozprawy nie może przekroczyć trzech lat. Po 
upływie tego okresu Przewodniczący Komisji występuje z wnioskiem do Rady Wydziału o 
zamknięcie przewodu. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta poparty opinią 
promotora okres ten można przedłużyć. 

 


