
Kryteria zwi ązane z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego 

doktora na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu  

(wyciąg z Uchwały nr 29/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 

z dnia 26 listopada 2010 roku) 

___________________________________________________________________________ 

I. KRYTERIA ZWI ĄZANE Z PRZEWODEM DOKTORSKIM 

1. Akty nadrzędne: 
1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym  

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004r.  

w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach 
doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 
Nr 15, poz. 128)  

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności  
w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (Dz. U. Nr 252, poz. 2125). 

 

2. Warunki związane z wszczęciem przewodu doktorskiego: 

a) zaawansowanie badań minimum w 25% (potwierdzone oświadczeniem doktoranta podpisanym 
przez opiekuna), 

b) uzyskanie zaliczeń z zajęć programowych w ramach studium doktoranckiego  
(w przypadku uczestnika studiów doktoranckich), 

c) posiadanie w dorobku publikacyjnym co najmniej 1 pracy recenzowanej,  

d) konspekt rozprawy doktorskiej wraz z hipotezą badawczą. Przedstawienie koncepcji dysertacji 
na posiedzeniu Radzie Wydziału, 

e) wypełnienie pozostałych formalności związanych z wszczęciem przewodu doktorskiego, 
przewidzianych w/w aktami prawnymi. 

3. Warunki dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 

a) przedłoŜenie rozprawy doktorskiej, 

b) zaliczenie zajęć programowych w ramach studium doktoranckiego (dotyczy uczestników 
studium doktoranckiego), 

c) posiadanie w dorobku publikacyjnym co najmniej 2 prac recenzowanych,  
w tym 1 rozprawy naukowej z IF (opublikowana lub przyjęta do druku – pisemne potwierdzenie 
przyjęcia), 

d) zdanie egzaminów doktorskich, 

e) przedłoŜenie  pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej, 

f) wniosek komisji doktorskiej do Rady Wydziału o dopuszczenie do publicznej obrony. 

 

 



 
 

 
    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 
Poznań, 25.01.2011 

 
 

Szanowni Państwo 

 

Biorąc pod uwagę  Kryteria związane z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego 

doktora na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu  (wyciąg z Uchwały nr 

29/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z dnia 26 listopada 2010 roku), 

ustalam następujące terminy zaliczania poszczególnych przedmiotów: 

 

1. do wszczęcia przewodu doktorskiego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z 
przedmiotów: 

• Wykład monograficzny (dotychczasowe lata studium, obecność na co najmniej 
55% wykładów w kaŜdym roku) 

• Seminarium (dotychczasowe lata studium, obecność na seminarium) 
• Pedagogika z elementami etyki 
• Ekonomia lub Filozofia 

 
2. do dopuszczenia do obrony pracy doktorskiej  
• Wykład monograficzny (wszystkie lata studium, obecność na co najmniej 55% 

wykładów w kaŜdym roku) 
• Seminarium (wszystkie lata studium, obecność na seminarium) 
• Język obcy 
• Warsztaty statystyczne 

 
 

Do wiadomości Państwa załączam aktualny program zajęć dla Studium Doktoranckiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIUM DOKTORANCKIE 
na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 
60-637 Poznań, ul. Wołyńska 33 
tel. 061 8466084, 061 8466117 fax 061 8487148 
email  ewaprusz@up.poznan.pl , lechniak@jay.up.poznan.pl 
http://jay.up.poznan.pl/studium_doktoranckie/  



 
 
 

 
Studium Doktoranckiego przy Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
Zajęcia dydaktyczne  

 
 

 
Nazwa przedmiotu 

Liczba godzin (8 semestrów) Sposób 
zaliczenia 

 razem wykłady seminaria konwersatoria  
Wykład 

monograficzny1 

 

64 64 - - zaliczenie 

Seminarium2 

 
 -  - zaliczenie 

Ekonomia3  lub 
Filozofia3 

 

16 16 - - Zaliczenie 
z oceną 

Pedagogika z 
elementami etyki3 

24 24 - - Zaliczenie 
z oceną 

Język obcy3 30 - - 30 Zaliczenie 
z oceną 

Warsztaty statystyczne 
 

15 5 - 10 zaliczenie 

 
 

 
 
 
Uwagi: 
1 Wykłady monograficzne (jednostka 2h, raz w miesiącu) 8 wykładów w roku akademickim, 
prowadzonych przez Wykładowców z UP w Poznaniu i zaproszonych Gości spoza Uczelni  
 
2 Seminarium – dwudniowe seminarium dla Doktorantów wszystkich lat SD na zakończenie 
kaŜdego roku akademickiego, Doktorant prezentuje aktualny stan zaawansowania pracy 
doktorskiej w zaleŜności od roku studium, odpowiada takŜe na zadawane pytania i bierze 
udział w dyskusji 
 
3 zajęcia wspólne dla Doktorantów wszystkich lat w UP w Poznaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


