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Procedura 1/SD/2020 

Wykaz czynności związanych z postępowaniem o nadanie 
stopnia doktora 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku wprowadzająca ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Załącznik do uchwały Senatu UG nr 121/19 - Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia 
naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim  

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Dziekanat Wydziału Chemii UG pok. F1 

OPIS POSTĘPOWANIA: 

1. Wyznaczenie promotora lub promotora i promotora pomocniczego 

Doktorant składa wniosek do Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne UG w sprawie wyznaczenia 
promotora lub promotora i promotora pomocniczego, wraz z następującymi dokumentami: 

1) koncepcją rozprawy doktorskiej, 
2) harmonogramem przygotowywania rozprawy doktorskiej, 
3) wykazem dotychczasowych osiągnięć naukowych, 
4) informacją o przebiegu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo przewodu 

doktorskiego, jeżeli osoba składająca wniosek ubiegała się uprzednio o nadanie stopnia 
doktora w tej samej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej.  

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne UG podejmuje uchwałę o wyznaczeniu promotora lub 
promotora i promotora pomocniczego. 

Zgodnie z art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), w przypadku osób, które rozpoczęły 
studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia 
doktora na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów 
wszczyna postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. 



 

2. Złożenie rozprawy doktorskiej  

Doktorant składa rozprawę doktorską (4 egzemplarze w oprawie twardej, 1 w oprawie do 
archiwum oraz wersję elektroniczną), której integralną częścią jest streszczenie w języku 
angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również 
streszczenie w języku polskim, wraz z następującymi dokumentami: 

1) pozytywną opinią promotora lub promotorów; 
2) streszczeniem w języku angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w 

języku obcym również streszczenie w języku polskim (również w wersji elektronicznej); 
3) dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 

pkt 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 
4) certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego 

języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; 
5) co najmniej 1 artykułem naukowym lub 1 monografią naukową, spełniającymi wymagania 

określone w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i b Ustawy, których autorem lub współautorem jest 
osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, wraz z oświadczeniem określającym 
indywidualny wkład osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w powstawanie 
publikacji‒w przypadku publikacji wieloautorskiej; 

6) raportem ze sprawdzenia rozprawy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1 Ustawy ‒ jeżeli rozprawa jest pracą 
pisemną. 

 
3. Formalna ocena złożonych dokumentów 

 
4. Powołanie komisji egzaminacyjnych 

 
5. Powołanie komisji doktorskiej 

 
6. Wyznaczenie 3 recenzentów rozprawy doktorskiej 

 
7. Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej 

 
8. Obrona rozprawy doktorskiej 

 
9. Nadanie stopnia na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne 

 

 

 


