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Zalecenia dotyczące przygotowania rozpraw doktorskich opartych o cykl 

publikacji naukowych 

 

1. Przedstawione poniżej zalecenia opracowano w oparciu o aktualne zapisy w: 

a) Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym z 2003r., ze zmianami w 

2011r.,  

b) Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego 

trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w 

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z 

30.X.2015r. 

c) komentarzu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 

2. Rozprawa doktorska winna być przygotowana przez doktoranta  w formie 

maszynopisu (czcionka 12; interlinia 1,5; marginesy góra, dół i prawa strona po 

2,5cm, lewy margines – 3,5cm) o następującym układzie: 

- Strona tytułowa (tytuł, autor, dziedzina i dyscyplina naukowa, promotor, jednostka 

naukowa, miejsce i rok opracowania rozprawy) 

- Wykaz prac naukowych wchodzących w skład cyklu (pełna bibliografia, 2-letni i 5-

letni impact factor  oraz punkty MNiSzW, zgodne z rokiem opublikowania pracy) 

- Spis treści 

- Wykaz stosowanych skrótów (opcjonalnie) 

- Streszczenie w jęz. polskim 

- Streszczenie w jęz. angielski 

- Wstęp, w którym naświetlony jest problem badawczy (nie mniej niż 10 stron) 

- Hipoteza i cel badań 

- Materiał i metody badawcze - należy opisać szczegółowo metody i materiał 

badawczy wykorzystane przez doktoranta w publikacjach stanowiących cykl 

- Wyniki badań. W tej części należy wyeksponować najważniejsze wyniki, które są 

efektem badań przeprowadzonych przez doktoranta i zostały zamieszczone w 

publikacjach wchodzących w skład  cyklu publikacji  (nie mniej niż 2 strony na 

każdą publikację).  Można również przedstawić wyniki badań i analiz (w tym np. 

tabele, ryciny, schematy) wykonanych przez doktoranta, , które nie zostały 

włączone do publikacji. 

- Dyskusja (co najmniej 10 stron) 

-  Wnioski 

- Literatura (dotyczy publikacji, które cytowano w rozprawie doktorskiej) 

- Kopie opublikowanych lub przyjętych do druku (z nr DOI lub dostępnych jako 

„online early”) prac wchodzących w skład cyklu publikacji 

- Oświadczenia współautorów dotyczących wkładu doktoranta w przygotowanie 

opublikowanych prac naukowych (określenie udziału procentowego oraz na czym 

polegał ten udział, np: koncepcja badań, zebranie materiału badawczego, 

wykonanie analiz laboratoryjnych, zebranie obserwacji, obliczenia statystyczne, 

napisanie maszynopisu pracy, odpowiedź na recenzje pracy itp.) 


