Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ w Krakowie

Wszczęcie przewodu doktorskiego
Zasady ogólne:
1. Przewody doktorskie przeprowadzane są w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy
prawne:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz.U. z 27 września 2017 r. poz. 1789)
Rozporządzenie 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 30
stycznia 2018 r., poz. 261)
2. Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ posiada uprawnienia do
nadawania stopni doktora w następujących dziedzinach/dyscyplinach naukowych:
a/ nauki humanistyczne / nauki o zarządzaniu
b/ nauki humanistyczne / nauki o sztuce
c/ nauki humanistyczne / bibliologia i informatologia
d/ nauki ekonomiczne / nauki o zarządzaniu
e/ nauki ekonomiczne / ekonomia
f/ nauki społeczne / nauki o mediach
g/ nauki społeczne / psychologia
3. Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, na wniosek Dziekana WZiKS UJ,
powołuje stałe Komisje Wydziałowe ds. wszczynania przewodów doktorskich. W ich skład
wchodzą przedstawiciele dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w zakresie których Wydział
posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Liczba Komisji Wydziałowych
odpowiada liczbie posiadanych uprawnień do nadawania stopni doktora. Do zadań Komisji
Wydziałowych należy opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wszczęcie przewodu
doktorskiego na WZiKS UJ. Pisemne opinie wydawane przez Komisje dotyczą m.in. tematu,
koncepcji rozprawy doktorskiej, jej zgodności z dziedziną i dyscypliną naukową, w ramach
której jest planowana.
4. Uczestnik studiów III stopnia (doktoranckich) zgodnie z obowiązującym Regulaminem
studiów doktoranckich (uchwała nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29
kwietnia 2015 r. z poźn. zm.) zobowiązany jest do wszczęcia przewodu doktorskiego nie
później niż do końca 6 semestru studiów doktoranckich.
Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego:
1. 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 wymienionym w wykazie czasopism naukowych
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ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dz.
U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej
konferencji naukowej.
2. W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa
w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która nie spełnia
warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w pkt. 1, warunkiem wszczęcia tego
przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych
prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez
opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub
uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art.
21a ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki.
Czynności poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego:
1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, składa do
Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej pisemny wniosek o wszczęcie
przewodu doktorskiego.
2. Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego należy dołączyć:
a/ oryginał albo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu
zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, lub dyplomu, o
którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138);
b/ propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy,
dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski,
oraz dyscypliny dodatkowej;
c/ propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora wraz z jej zgodą lub opinię opiekuna
naukowego zawierającą jego zgodę na przyjęcie roli promotora (dotyczy uczestników studiów
doktoranckich prowadzonych na WZiKS) oraz ewentualnie propozycję osób do pełnienia
funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;
d/ w przypadku wniosku o wyznaczenie promotora pomocniczego należy dołączyć:
- zgodę proponowanego promotora pomocniczego na pełnienie tej funkcji,
- opinię promotora lub opiekuna naukowego o kandydacie na promotora pomocniczego,
- zakres zadań promotora pomocniczego;
e/ wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności
popularyzującej naukę;
f/ oświadczenie, czy kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia naukowego doktora, a
jeśli tak informację o przebiegu przewodu doktorskiego;
g/ kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez
ministra właściwego do spraw nauki załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:
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- kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy
Grant”,
- opinię potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych przez niego prac badawczych oraz
wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydaną przez opiekuna naukowego posiadającego
tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z
uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
h/ kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz
certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1
do rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o
nadanie tytułu profesora) lub deklarację o przystąpieniu do egzaminu doktorskiego z
nowożytnego języka obcego;
i/ wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż
język polski (jeśli dotyczy); w takim przypadku przedstawienie certyfikatu lub
udokumentowanego oświadczenia potwierdzającego biegłą znajomość języka przez kandydata
i opiekuna naukowego jest obowiązkowe.
3. Pełna dokumentacja do wszczęcia przewodu doktorskiego, oprócz wymienionych
dokumentów, winna zawierać dodatkowo:
a/ pozytywną opinię wydaną przez odpowiednią Komisje Wydziałową ds. wszczynania
przewodów doktorskich, dotyczącą koncepcji i założeń planowanej rozprawy doktorskiej w
oparciu o przedstawione przez kandydata dokumenty (załączniki takie jak konspekt i karta
informacyjna przygotowane wg. wzorów obowiązujących na Wydziale);
b/ zobowiązanie do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego w przypadku, gdy kandydat nie
jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez WZiKS UJ.
Wszczęcie przewodu doktorskiego:
1. Wniosek wraz z pełną dokumentacją do wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć
Dziekanowi WZiKS UJ minimum 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Wydziału;
2. Dziekan podejmuje decyzję o umieszczeniu wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego w
porządku obrad Rady Wydziału ZiKS UJ, dysponując pełną dokumentacją oraz w oparciu o
pozytywną opinię odpowiedniej Komisji Wydziałowej ds. wszczynania;
3. Rada Wydziału ZiKS UJ, w drodze uchwały, wszczyna przewód doktorski oraz wyznacza
promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem i ewentualnie drugiego
promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego.

