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Zasady otwierania przewodów doktorskich dla kandydatów spoza 

Wydziałowego Studium Doktoranckiego WNS UAM 

 

Podstawa prawna:  

 
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Tekst 

jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki, Poz. 1789).  

 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Poz. 261) w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.  

 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. (poz. 1696) w sprawie 

studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.  

 

1. Osoby rozpoczynające studia doktoranckie mają obowiązek zapoznania się z aktami 

prawnymi wskazanymi powyżej, w zakresie, w jakim regulują one kwestie przewodów 

doktorskich.  

2. Otwarcia przewodów doktorskich oraz obrony doktoratów przeprowadzane są przez Radę 

Instytutu Kulturoznawstwa UAM na jej posiedzeniach.  

3. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa dyrektorowi Instytutu 

Kulturoznawstwa UAM wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z dokumentami 

przewidzianymi w Rozporządzeniu MNiSW z 19.01.2018 (poz. 261, §1). Równolegle 

informuje o tym drogą elektroniczną Kierownika WSD WNS UAM.  

Do otwarcia (co najmniej tydzień przed planowanym posiedzeniem Rady) należy złożyć 

następujące dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej: 

1) Podanie (temat pracy, proponowany promotor) 

2) Życiorys 

3) Kwestionariusz osobowy 

4) Odpis dyplomu magistra 

5) Konspekt pracy + fragment rozdziału 

6) Wykaz publikacji 

7) Opinia potencjalnego promotora 

8) Osoby niebędące słuchaczami WSD WNS UAM wraz z wnioskiem składają 

zobowiązanie do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego.  

4. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do 

druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w 

recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez 

ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki 

lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej. 

5. Otwarcie przewodu doktorskiego odbywa się w ciągu dwóch posiedzeń Rady Instytutu  

Kulturoznawstwa UAM.  

1) Na posiedzeniu pierwszym Rada analizuje dokumenty złożone przez kandydata, a w 

szczególności wysłuchuje opinii opiekuna naukowego (potencjalnego promotora). 

Rada analizuje przede wszystkim wartość merytoryczną projektu, jego 

kulturoznawczy charakter oraz stan zaawansowania.  



2) Na drugim posiedzeniu Rada IK zatwierdza protokół z poprzedniego posiedzenia, 

który to protokół staje się częścią dokumentacji przewodu doktorskiego. Następnie 

Rada wysłuchuje kandydata, zadaje pytania i dyskutuje nad zaprezentowanymi 

planami badawczymi. Rada może formułować zalecenia (wynikające z obu posiedzeń 

Rady IK), które powinny być uwzględnione w przyszłej rozprawie. Ustala także 

przewidziane w ustawie szczegóły (promotorstwo, egzaminy, składy komisji, itp.) 

Drugie posiedzenie Rady kończy się uchwałą.  

6. Przewody doktorskie w IK otwierane są na 4 lata, a w razie nieobronienia pracy w tym 

terminie zamykane decyzją Rady IK. W szczególnych przypadkach (np. zdrowotnych lub 

związanych z rodzicielstwem) Rada – na wniosek zainteresowanego – może uchwalić 

przedłużenie tego okresu maksymalnie o czas trwania zwolnienia lekarskiego lub urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz 

urlopu rodzicielskiego. Rada ponadto uwzględnia okoliczności, o których mówi 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. (poz. 1696) 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. 


