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WYTYCZNE DLA KANDYDATA DO STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA  

W DYSCYPLINIE NAUKI FARMACEUTYCZNE 

(dotyczy przewodów doktorskich wszczynanych od 1.10.2019 roku) 

 

(opracowane na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. 2018, Poz. 1668) oraz Załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 

25 września 2019 roku) 

 

1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest: 

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

monografii (opublikowanej w wydawnictwie, które w roku opublikowania monografii 

w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 267 ust.2 pkt. 2 lit. a) lub co najmniej jednego artykułu oryginalnego, 

opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, znajdujących się na liście MNiSW (komunikat MNiSW z dnia 

18 grudnia 2019 r.) i 

b. autorstwo lub współautorstwo co najmniej w dwóch doniesieniach zjazdowych 

(krajowych lub zagranicznych). 

2. Kryteria rozprawy doktorskiej określone są w Rozdziale 2. Par. 5 Załącznika nr 1 do uchwały 

nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku. Rozprawę doktorską może stanowić:  

a. powiązany tematycznie cykl artykułów ze współautorstwem doktoranta (minimum 

3 prace oryginalne, opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych 

materiałach z konferencji międzynarodowych, znajdujących się na liście MNiSW 

(komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r.),  

b. monografia wydana w wydawnictwie, które w roku opublikowania monografii 

w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 267 ust.2 pkt. 2 lit. a, 

c. spójny tematycznie zbiór rozdziałów w monografiach opublikowanych przez 

wydawnictwo/a, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było/y 

ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 267 ust.2 pkt. 2 lit. a, 

d. dysertacja doktorska (tekst jednolity). 

Rekomendowaną formą rozprawy doktorskiej jest powiązany tematycznie cykl artykułów 

oryginalnych. 

3. Jeśli rozprawa doktorska ma formę powiązanego tematycznie cyklu opublikowanych 

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

przedstawiające: 
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a. merytoryczne uzasadnienie podjęcia badań, 

b. cel 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 

oświadczeń wszystkich współautorów prac zgodnie z par. 3. Pkt 2 i 3.  Załącznika 

nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku.  

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 lub promotorów 

(maksymalnie dwóch) albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego. 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. 

7. W przewodzie doktorskim powołuje się co najmniej trzech recenzentów nie będących 

członkami rady dyscypliny przeprowadzającej przewód, pracownikami Uniwersytetu 

Jagiellońskiego oraz jednostki, w której zatrudniony jest kandydat do stopnia doktora. 

8. Recenzja powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę 

doktorską warunków ustawowych, tj. oryginalność rozwiązania problemu naukowego, ogólną 

wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie nauki farmaceutyczne oraz umiejętność 

prowadzenia badań naukowych. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy 

zbiorowej, recenzja powinna zawierać ocenę indywidualnego i merytorycznego wkładu 

kandydata w jej powstanie. 

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

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

b. jest autorem/współautorem co najmniej 2 prac naukowych, w tym co najmniej 

1 oryginalnej, 

c. uzyskał zaliczenie egzaminu doktorskiego (tryb eksternistyczny), 

d. uzyskał wiedzę do posługiwania się nowożytnym językiem obcym na poziomie B2, 

potwierdzoną certyfikatem (tryb eksternistyczny). 

 


