
Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego 

WNEiZ UMK w Toruniu1 

 

1. Wniosek do Dziekana o wszczęcie przewodu doktorskiego (dostępny wzór). 

2. Kwestionariusz osobowy. 

3. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu licencjata i magistra lub magistra inżyniera. 

4. Propozycję tematu i Koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, 

dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód 

doktorski. 

5. Propozycję osoby do pełnienia funkcji Promotora i/lub propozycję osób do pełnienia 

funkcji drugiego Promotora, Kopromotora lub Promotora pomocniczego. 

6. Wykaz prac naukowych i wystąpień konferencyjnych wraz z ewentualnymi informacjami 

o popularyzacji nauki - Wykaz publikacji powinien zawierać informację o punktacji 

ministerialnej czasopisma dotyczącej okresu, w którym publikacja się ukazała 

(potwierdzony przez Dział Bibliometrii Biblioteki Uniwersyteckiej). W w/w publikacjach 

współautorskich należy określić zakres udziału (w tym procentowy) wszystkich autorów 

publikacji oraz załączyć oświadczenia współautorów publikacji potwierdzające 

procentowy udział. 

7. Pisemna opinię, osoby wskazanej do pełnienia funkcji Promotora (dotychczasowy 

opiekun naukowy Kandydata) dotyczącą stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej 

oraz potwierdzającą, że temat i koncepcja rozprawy doktorskiej była przedmiotem 

dyskusji na seminarium doktorskim lub seminarium naukowym Katedry.  

8. Zobowiązanie do wykonania na własny koszt 6 egzemplarzy pracy doktorskiej  

i przeniesieniu ich własności na  UMK w celu udostępnienia dla potrzeb  działalności 

naukowo-badawczej  lub dydaktycznej. 

9. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio  

o nadanie stopnia doktora (lub oświadczenie, iż nie ubiegał się). 

10. Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego – dotyczy 

osób nie będących uczestnikami studiów doktoranckich oraz pracownikami WNEiZ  

UMK w Toruniu. 

11. Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego: 

a) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu 

doktorskiego kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka 

obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego 

stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;  

b) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku 

niż język polski. 

 

 

 

                                                 
1 Stan zgody z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie 

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

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). 

 


