
Wykaz dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego 

 

Wykaz dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego, w kolejności 

dołączenia: 

•••• wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z propozycją osoby promotora (wzór 

wniosku – załącznik nr 2);  

•••• opinię opiekuna naukowego o działalności naukowej kandydata, wraz z deklaracją 

gotowości podjęcia obowiązków promotora; 

•••• CV; 

•••• wypełnioną „Kartę kandydata” ubiegającego się o przeprowadzenie przewodu 

doktorskiego na Wydziale Prawa i Administracji; 

•••• oryginał lub poświadczoną przez Wydział Prawa i Administracji kopię dokumentu 

stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra; 

•••• konspekt rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny 

naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski. Konspekt uwzględnia: 

proponowany temat rozprawy, uzasadnienie wyboru tematu, cel rozprawy, problem 

badawczy, tezy i hipotezy badawcze, założenia metodologiczne i znaczenie 

planowanych badań, proponowany plan rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem 

poszczególnych rozdziałów; 

•••• wykaz dyscyplin naukowych proponowanych jako egzaminy doktorskie; 

•••• część napisanej dotychczas rozprawy; 

•••• wykaz prac naukowych i publikacji, wraz z kserokopią wybranych ważniejszych 

pozycji; 

•••• informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o 

nadanie stopnia doktora nauk prawnych (także w przypadku gdy rada innej jednostki 

naukowej rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego);  

•••• zobowiązanie do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego przez jednostkę 

zatrudniającą kandydata lub bezpośrednio przez kandydata, na zasadach określonych w 

umowie zawartej z jednostką przeprowadzająca przewód doktorski;  

•••• wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż 

polski (opcjonalnie); 

•••• certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w 

załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 



września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (opcjonalnie; załącznik nr 3). 

 

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie - samodzielnej lub 

współautorstwa - 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 Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie 

przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z 

międzynarodowej konferencji naukowej. 

 


