
Procedura  

otwierania przewodów doktorskich w ramach dyscypliny kulturoznawstwo  

na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 

Doktoranci zainteresowani otwarciem przewodu  w ramach dyscypliny kulturoznawstwo 

powinni składać wnioski wraz z załącznikami w Dziekanacie - na 3 tygodnie przed 

posiedzeniem Rady Wydziału, na którym miałoby nastąpić otwarcie przewodu.  

 

We wniosku powinien być wskazany: temat rozprawy, obszar wiedzy, dziedziny i dyscypliny 

naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski (obszar nauk 

humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: kulturoznawstwo), 

propozycja osoby promotora, dyscypliny dodatkowej i języka obcego.        

Warunki otwarcia przewodu doktorskiego ustanowione zostały w Ustawie o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki  

(http://www.uj.edu.pl/documents/1333504/f23acba5-952f-4fce-bf39-8bb9321fe923 ). 

Zgodnie z tym dokumentem, 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. 

Wniosek powinien być skierowany do Rady Wydziału  i zaopatrzony w następujące 

załączniki: 

• oryginał albo poświadczona przez jednostkę przeprowadzającą przewód doktorski 

kopia dokumentu, stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w 

art. 12. ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 14. 03. 2013 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym;  

• konspekt pracy doktorskiej; 

• opinia opiekuna naukowego wraz z deklaracją dotyczącą objęcia funkcji promotora; 

• wykaz prac naukowych wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz 

informacja o działalności popularyzującej naukę; 

• informacja o przebiegu przewodu doktorskiego  – w przypadku, gdy kandydat ubiegał 

się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie; 

• certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (decyzja 

doktoranta); 

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

niż język polski (decyzja doktoranta); 

• oświadczenie o zapoznaniu się z uchwałą Rady Wydziału UJ z dnia 17. 04. 2013 r. w 

sprawie finansowania przewodów doktorskich (dotyczy uczestników studiów 

doktoranckich prowadzonych na WSMiP UJ). 

• podpisaną z Kandydatem lub Jednostką organizacyjną umowę o refundacji kosztów 

przewodu doktorskiego - zgodnie zasadami określonymi w Zarządzeniu Rektora UJ z 

24. 04. 2012 r. w sprawie sporządzania umów o refundację kosztów związanych z 

czynnościami przeprowadzanymi w przewodach doktorskich (dotyczy 

wnioskodawców, którzy nie są uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych na 

WSMiP UJ).   

• wraz z wnioskiem opiekun naukowy kieruje do Dziekana elektroniczną wersję 

konspektu rozprawy i proponuje nazwiska 3 ekspertów, którzy będą mogli ocenić 

konspekt.     



• zgodnie z art. 20 ust.7 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki  w przewodzie doktorskim może zostać powołany 

promotor pomocniczy, który pełnił będzie istotną funkcję pomocniczą w opiece nad 

doktorantem, w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy 

wyników. Promotor pomocniczy wyznaczany jest przez Radę Wydziału, na zgodny 

wniosek promotora i kandydata. W celu powołania promotora pomocniczego w 

przewodzie doktorskim, należy złożyć kierowany do Rady Wydziału Wniosek o 

wyznaczenie promotora pomocniczego. 

 

Tzw. „Dalsze stadia przewodu doktorskiego" 

Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, kandydat przedstawia ją do akceptacji swojemu 

promotorowi, który – przygotowuje swoją pisemną opinię na temat rozprawy i wnosi o 

przeprowadzenie dalszych stadiów przewodu doktorskiego. 

Po otrzymaniu akceptacji od promotora kandydat składa w Dziekanacie Wydziału rozprawę 

doktorską wraz z jej streszczeniem w języku angielskim, formie elektronicznej oraz 

papierowej (4 egz.) oraz  wniosek o przeprowadzenie dalszych stadiów, w którym 

przedstawia informacje dotyczące zakresu egzaminów doktorskich. 

Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów (minimum dwóch); 

Rada Wydziału powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisję 

doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej. 

Egzaminy w przewodzie doktorskim 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem 

rozprawy doktorskiej. 

Komisje powołane przez Radę Wydziału przeprowadzają egzaminy doktorskie w zakresie: 

• dyscypliny podstawowej – odpowiadającej tematowi pracy doktorskiej (dyscyplina: 

kulturoznawstwo), 

• dyscypliny dodatkowej – innej, niż dyscyplina podstawowa (wskazanej przez 

kandydata we wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego), 

• języka nowożytnego – przed komisją, w skład której wchodzi lektor, zatrudniony w 

Jagiellońskim Centrum Językowym. Do egzaminu z języka nowożytnego zostaje 

dopuszczony doktorant, który uzyskał zaliczenie konsultacji językowych. 

Kandydat, który przedstawił certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka 

obcego, znajdujący się w wykazie certyfikatów, stanowiącym Załącznik 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 postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 

jest zwolniony z egzaminu z nowożytnego języka obcego. 

Do egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej można 

przystąpić nie wcześniej, niż po uzyskaniu jednej pozytywnej recenzji, a do egzaminu z 

języka nowożytnego – po powołaniu komisji egzaminacyjnej. 



Przyjęcie rozprawy doktorskiej i przeprowadzenie obrony 

Po zdaniu egzaminów doktorskich i wpłynięciu recenzji komisja w przewodzie doktorskim 

powołana przez Radę Wydziału dokonuje przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszcza ją do 

publicznej obrony. 

Okres pomiędzy dopuszczeniem do obrony a publiczną obroną musi wynieść co najmniej 10 

dni. 

 Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy doktorskiej, 

doktorant winien złożyć w Dziekanacie Wydziału:  

• rozprawę doktorską w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD, 

• oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem, 

• dane konieczne do oznaczenia pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy 

danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, 

• oświadczenie o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie 

elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich. 

 


