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Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich  

przez Radę Dyscypliny nauki farmaceutyczne UJ 

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum  

obowiązujący w przewodach doktorskich wszczętych po 1.10.2019 r. 

 

I. Informacje dla Komisji Doktorskiej 

1. Wyróżniona może być rozprawa doktorska spełniająca następujące kryteria: 

a. prezentuje wysoki poziom, biorąc pod uwagę rangę rozwiązywanego problemu oraz 

zakres i jakość badań; 

b. wyróżnia się oryginalnością zastosowanych narzędzi i metod badawczych; 

c. posiada szczególne walory poznawcze, użytkowe i/lub aplikacyjne; 

d. wyniki prezentowane w pracy: zostały częściowo lub w całości opublikowane/przyjęte 

do druku w recenzowanych czasopismach naukowych* lub są przedmiotem 

wynalazku**. 

2. Wniosek o wyróżnienie rozprawy został zawarty przynajmniej w dwóch recenzjach wraz 

z uzasadnieniem (wnioski o wyróżnienie złożone w trakcie publicznej/niepublicznej 

obrony rozprawy nie będą rozpatrywane). 

3. Przed przystąpieniem Wydziałowej Komisji Doktorskiej do tajnego głosowania nad 

wnioskiem o wyróżnienie rozprawy doktorskiej i skierowaniem go do Rady Dyscypliny, 

powinna odbyć się dyskusja, zakończona konkluzją określającą, w jakim zakresie 

rozprawa doktorska spełnia wymogi sformułowane w punktach 1a-1d. 

4. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, kiedy rozprawa doktorska prezentuje 

wysoki poziom ze względu na charakter przeprowadzonych badań, ale nie spełnia 

kryteriów formalnych (pkt 1d), Komisja Doktorska może rozważyć możliwość wyróżnienia 

rozprawy doktorskiej, pod warunkiem, że wniosek o wyróżnienie został zawarty 

we wszystkich recenzjach.  

5. Wniosek do Rady Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ o nadanie stopnia doktora 

z wyróżnieniem powinien uzyskać minimum 80% ważnych, pozytywnych głosów spośród 

obecnych, uprawnionych do głosowania członków Wydziałowej Komisji Doktorskiej. 
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6. Uzasadnienie wyróżnienia, jako osobny dokument, przygotowuje osoba protokołująca 

posiedzenie Wydziałowej Komisji Doktorskiej i musi być on zatwierdzony przez jej 

przewodniczącego. 

*co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie z listy MNiSW. W publikacji/ach tych 

Doktorant powinien uzyskać łącznie co najmniej 100 punktów oraz w przynajmniej jednej 

być pierwszym lub korespondencyjnym autorem – wymagane przedstawienie 

udokumentowanego załącznika; 

**wymagane przedstawienie kopii pierwszych stron udzielonego 

patentu/opublikowanego zgłoszenia patentowego z numerem i nazwiskiem Doktoranta 

lub dokumentu z CITTRU potwierdzającego potencjał opracowanego wynalazku do 

komercjalizacji i współautorstwo Doktoranta; 

 

II. Informacje dla Rady Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ 

1. Przed głosowaniem przewodniczący Wydziałowej Komisji Doktorskiej przedstawia 

wniosek o wyróżnienie rozprawy wraz z uzasadnieniem. 

2. Rozprawa doktorska jest wyróżniona, jeśli w głosowaniu tajnym wniosek Wydziałowej 

Komisji Doktorskiej uzyskał bezwzględną większość głosów pozytywnych obecnych 

i uprawnionych do głosowania członków Rady Dyscypliny. 

3. Autor wyróżnionej rozprawy doktorskiej prezentuje, na najbliższym, kolejnym 

posiedzeniu Rady Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, krótką prezentację*** 

przedstawiającą wyniki pracy doktorskiej i otrzymuje od Dziekana Wydziału 

Farmaceutycznego UJ CM list gratulacyjny. 

 

*** Prezentacja (5 przeźroczy): 

1. Tytuł rozprawy doktorskiej 

2. Cel badań 

3. Najważniejsze wyniki 

4. Wnioski 

5. Spis publikacji wchodzących w skład cyklu  


