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Przewód doktorski 

1. Wymagane dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego: 

a. podanie skierowane do Rady Wydziału zawierające 

i. proponowany temat rozprawy doktorskiej (w j.polskim i j.angielskim) 

ii. propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora pracy (drugiego 

promotora/kopromotora/promotora pomocniczego) 

iii. prośbę o egzamin ze wskazanej dyscypliny podstawowej, dodatkowej oraz języka 

obcego lub kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka 

obcego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586) 

iv. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku 

niż język polski (jeśli rozprawa jest przedstawiana w innym języku niż język polski) 

b. życiorys 

c. kopię dyplomu ukończenia studiów 

d. koncepcja rozprawy doktorskiej (plik w załączniku) 

e. opinia opiekuna naukowego  

f. pismo opiekuna naukowego zawierające proponowany skład komisji egzaminacyjnej 

(2 egzaminatorów) z dyscypliny podstawowej, zakres doktoratu (jeden spośród poniższych):  

i. nauki chemiczne – chemia 

ii. nauki chemiczne – technologia chemiczna 

iii. nauki techniczne – technologia chemiczna 

g. oświadczenie o nieubieganiu się uprzednio o nadanie stopnia doktora w danej dyscyplinie. 

 Wymienione dokumenty doktorant dostarcza w formie papierowej i elektronicznej na płycie 

(dokumenty w formie edytowalnej oraz skany pism) 

 

2. Doktorant, po wszczęciu przewodu doktorskiego, zdaje egzaminy z języka obcego, dyscypliny 

dodatkowej (do wyboru: ekonomia, filozofia) oraz egzamin ze wskazanej dyscypliny podstawowej. 

Egzaminy muszą odbyć się do czasu złożenia pracy doktorskiej. Terminy egzaminów doktorskich 

koordynuje Prodziekan ds. Nauki Wydziału Technologii Chemicznej. 

 

3. Kandydat dostarcza promotorom rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i 

angielskim w postaci papierowej oraz elektronicznej na płycie.  

W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, 

kandydat przedkłada promotorom wraz z rozprawą doktorską oświadczenia wszystkich jej 

współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. 

 

4. Składając pracę doktorską do dziekanatu, doktorant dostarcza: 

a. pismo przewodnie promotora (zawiera informację o ilości składanych egzemplarzy pracy, 

tytule pracy, zakresie doktoratu – dziedzinę i dyscyplinę naukową, proponowanych 

recenzentów rozprawy wraz z ich miejscem pracy i adresem oraz krótką charakterystyką) 

b. pracę w formie monografii lub spójnego tematycznie zbioru artykułów, poprzedzonego 

wprowadzeniem, ściśle związanych z realizowanym przewodem doktorskim, obejmującego 

artykuły opublikowane lub przyjęte do publikacji (posiadające numer identyfikatora 

dokumentu elektronicznego DOI) w czasopismach z listy ministerialnej w oprawie twardej (3 

egzemplarze), miękkiej (1 egzemplarz) i wersji elektronicznej 

c. opinię promotora o pracy. W przypadku powołania drugiego promotora lub kopromotora, 

doktorant dostarcza ich opinie na temat rozprawy doktorskiej 

d. streszczenie pracy z datą i podpisem autora 
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e. załącznik 1 i 2 do Zarządzenia nr 20 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 10 czerwca 

2013 r. (RO/VI/20/2013) w sprawie zasad gromadzenia, opracowania, udostępniania i 

archiwizowania utworów deponowanych w Repozytorium Naukowym Politechniki 

Poznańskiej tj. oświadczenie autora rozprawy doktorskiej o udzieleniu licencji i o zgodności 

wersji elektronicznej z drukowaną i opis rozprawy doktorskiej 

f. oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy (zawiera informację o elementach pracy 

wykonanych przez inne osoby np.: wykonane eksperymenty) z datą i podpisem autora.  

W przypadku, gdy praca ma formę spójnego tematycznie zbioru artykułów, kandydat 

przedkłada oświadczenia wszystkich współautorów każdej z prac, określające w formie 

opisowej indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.  

Gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie 

określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej 

czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia 

oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego 

uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. 

Wymienione dokumenty w pkt. 3 tj. pracę doktorską, streszczenie w formie edytowalnej oraz skan 

dokumentu z podpisem, załącznik 1 i 2 w formie edytowalnej oraz skan dokumentu z podpisem, pismo 

przewodnie i opinię promotora, doktorant dostarcza w formie elektronicznej na płycie. 
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