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WYTYCZNE DLA KANDYDATA DO STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA  

W DYSCYPLINIE NAUKI FARMACEUTYCZNE 

(dotyczy przewodów doktorskich wszczętych do 30.04.2019 roku) 

(opracowane na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1789) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 

19 stycznia 2018 r.) 

 

1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest: 

a. autorstwo/współautorstwo wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie 

książki lub co najmniej jednej publikacji oryginalnej, opublikowanej w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym (art.11 ust.2 ustawy), 

b. kandydat powinien wykazać się autorstwem lub współautorstwem co najmniej w dwóch 

doniesieniach zjazdowych (krajowych lub zagranicznych), 

c. do dorobku zalicza się także: patenty, zgłoszenia patentowe, monografie, prace 

przeglądowe, podręczniki. 

2. Rozprawę doktorską może stanowić (art.13 ust.2 ustawy):  

a. monotematyczny cykl artykułów ze współautorstwem doktoranta (minimum 3 prace 

oryginalne, opublikowane zarówno bezpośrednio przed jak i po otwarciu przewodu 

doktorskiego, w recenzowanych czasopismach naukowych, określonych przez ministra 

właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki),  

b. książka wydana lub w formie maszynopisu, 

c. spójny tematycznie zbiór rozdziałów w książkach wydanych, 

d. dysertacja doktorska (tekst jednolity). 

3. Jeśli rozprawa doktorska ma formę spójnego tematycznie cyklu opublikowanych artykułów 

(punkt 2a) powinna być zaopatrzona w opracowanie (rozprawę naukową) zwięźle 

przedstawiające: 

a. celowość prowadzonych badań, 

b. cel i założenia pracy, 

c. metodologię badań, 

d. wyniki z naukową dyskusją, 

e. podsumowanie i wnioski, 

f. piśmiennictwo, 

g. streszczenie w języku polskim i angielskim. 

4. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy 

zbiorowej lub cykl publikacji, Doktorant zobowiązany jest do załączenia pisemnych 
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oświadczeń wszystkich współautorów prac, w których określają oni indywidualny, 

merytoryczny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma 

więcej niż pięciu współautorów, Doktorant przedkłada oświadczenie określające jego 

indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech 

pozostałych współautorów, którzy wyrażają zgodę na wykorzystanie publikacji w przewodzie 

doktorskim oraz oświadczają, że powyższe wyniki nie zostaną ponownie wykorzystane 

w innych doktoratach (§5 pkt 2 Rozporządzenia). 

5. Rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski za zgodą  Rady 

Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ. 

6. Rozprawa doktorska jest przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora 

i promotora pomocniczego (art.13 ust.1 ustawy). Promotorem pomocniczym, który pełni 

istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie 

planowania badań, ich realizacji i analizy wyników, może być osoba posiadająca stopień 

doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadająca uprawnień do 

pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim (art.20 ust.7 ustawy). 

7. W przewodzie doktorskim powołuje się co najmniej dwóch recenzentów „zewnętrznych” 

(art.20 ust.5) czyli osoby nie będące członkami rady jednostki organizacyjnej 

przeprowadzającej przewód oraz rady jednostki, w której zatrudniony jest doktorant. 

8. Recenzja powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę 

doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy, tj. oryginalność rozwiązania 

problemu naukowego, ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej 

oraz umiejętność prowadzenia pracy naukowej. W przypadku gdy rozprawę doktorską 

stanowi część pracy zbiorowej, recenzja powinna zawierać ocenę indywidualnego 

i merytorycznego wkładu kandydata w jej powstanie (§6 pkt 5 Rozporządzenia). 

9. Do obrony pracy doktorskiej zostaje dopuszczony kandydat, który: 

a. uzyskał pozytywną ocenę wyrażoną przez co najmniej dwóch recenzentów,  

b. uzyskał zaliczenie egzaminu doktorskiego, 

c. uzyskał zaliczenie egzaminu w zakresie nowożytnego języka obcego, 

d. uzyskał zaliczenie egzaminu z historii farmacji lub filozofii, 

e. jest autorem/współautorem co najmniej 2 prac oryginalnych, nie wchodzących w skład 

monotematycznego cyklu artykułów, o którym mowa w punkcie 2a. 

 

 


