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PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI  
W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE 
BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ 

 

1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego 

Przy otwarciu przewodu doktorskiego na WBBB wymagane jest 
posiadanie co najmniej jednej publikacji. Zalecane jest by była to 
publikacja  oryginalna, wydana lub przyjęta do druku w recenzowanym 
czasopiśmie naukowym.  

2. Wymagania stawiane rozprawie doktorskiej  

Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu 
naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej 
dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy 
naukowej.  

3. Możliwe formy rozprawy: 
• maszynopis książki (tradycyjna forma rozprawy) 
• spójny tematycznie zbiór artykułów opublikowanych lub przyjętych do 

druku w czasopismach naukowych.  
 
4. Zalecenia Rady WBBB dotyczące liczby publikacji wymaganych do 

dopuszczenia rozprawy do obrony 
 
• W przypadku tradycyjnej formy rozprawy (maszynopisu książki) kandydat 

musi być autorem lub współautorem przynajmniej dwóch artykułów 
oryginalnych, opublikowanych lub przyjętych do druku w recenzowanych 
czasopismach; konieczne jest też zamieszczenie w opinii promotora 
informacji o udziale doktoranta w całości zaprezentowanych w rozprawie 
wyników. 

• W przypadku rozprawy w formie zbioru artykułów, sumaryczny dorobek 
naukowy kandydata powinien obejmować przynajmniej trzy oryginalne 
artykuły, opublikowane lub przyjęte do druku w recenzowanych czaso-
pismach. Podstawę ubiegania się o stopień doktora powinny stanowić co 
najmniej dwa spójne tematycznie artykuły oryginalne, opublikowane lub 
przyjęte do druku, w których kandydat ma być pierwszym lub korespon-
dencyjnym autorem. Publikacje będące podstawą tak przygotowanej 
rozprawy nie mogą być podstawą przygotowania innej rozprawy doktorskiej 
lub habilitacyjnej. Kandydat ma obowiązek przedłożyć oświadczenia 



 

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ   

St
ro

na
2 

wszystkich współautorów publikacji określające indywidualny wkład 
każdego z nich w ich powstanie. Zbiór publikacji, stanowiących podstawę 
ubiegania się o stopień doktora, powinien być opatrzony obszernym (co 
najmniej 10 stron standardowego maszynopisu; z ewentualnym uwzglę-
dnieniem kilku reprezentatywnych rysunków i/lub tabel), zintegrowanym 
opisem podstawowych tez rozprawy, tzn. jej założeń, uzyskanych wyników 
i wyciągniętych wniosków. Oprócz tego potrzebne jest standardowe, krótkie 
(jedno-, dwustronicowe) streszczenie w języku polskim i angielskim.  

 

Tok przeprowadzenia czynności w przewodach 
doktorskich na WBBB 

I. Otwarcie przewodu doktorskiego  

Kandydat składa w sekretariacie ds. ogólnych Wniosek do Rady Wydziału 
BBB przez Kierownika Studiów Doktoranckich o wszczęcie przewodu 
doktorskiego wraz z kompletem dokumentów (spis wymaganych 
dokumentów w zał. 1) 

W przypadku studiów doktoranckich, zgodnie z Regulaminem UJ, powinno 
to nastąpić najpóźniej po szóstym semestrze studiów 

Na podstawie złożonych dokumentów Rada WBBB podejmuje uchwałę  
o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznacza promotora rozprawy 
doktorskiej (w głosowaniu tajnym członków Rady, będących 
samodzielnymi pracownikami naukowymi). 

II. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej oraz komisji    
przeprowadzających egzaminy doktorskie  

Promotor doktoranta zwraca się do Rady WBBB z prośbą o powołanie 
recenzentów oraz wyznaczenie komisji przeprowadzających egzaminy 
doktorskie.  

Warunkiem uwzględnienia tego punktu w programie posiedzenia Rady 
WBBB jest rozesłanie do członków Rady WBBB, będących samodzielnymi 
pracownikami naukowymi, na co najmniej tydzień przed tym posiedzeniem, 
streszczenia rozprawy (z podanym tytułem).  
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Rada WBBB powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród osób 
zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż 
ta, której doktorantem lub pracownikiem jest osoba ubiegająca się  
o nadanie stopnia doktora (w głosowaniu tajnym członków Rady, 
będących samodzielnymi pracownikami naukowymi). 

Rada WBBB wyznacza skład komisji przeprowadzającej egzaminy 
doktorskie: z dyscypliny podstawowej, dodatkowej oraz z języka 
obcego (w głosowaniu jawnym członków Rady, będących 
samodzielnymi pracownikami naukowymi) 

Kandydat zdaje egzaminy 
doktorskie 

Recenzenci przygotowują i przysy-
łają recenzje rozprawy doktorskiej 
w terminie nieprzekraczającym 
dwóch miesięcy od dnia otrzymania 
wniosku o ich sporządzenie.  

Recenzje zamieszcza się na stronie 
internetowej  WBBB UJ w dniu 
przekazania ich przez recenzentów.  

Po otrzymaniu kompletu recenzji 
przekazuje się je również do 
Centralnej Komisji w celu ich 
opublikowania w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
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•   
III. Dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

W celu umożliwienia Radzie WBBB zapoznanie się z dokumentami, na 
podstawie których Rada głosuje nad przyjęciem rozprawy i dopuszczeniem 
jej do publicznej obrony, doktorant przekazuje do sekretariatu ds. ogólnych, 
przynajmniej na tydzień przed posiedzeniem Rady, 2 zestawy dokumentów 
zawierające: rozprawę doktorską, streszczenie (zawierające dodatkowo spis 
publikacji, na podstawie których przygotowana została rozprawa, o ile 
wyniki zostały już opublikowane), opinię promotora dotyczącą rozprawy 
doktorskiej i jej autora, recenzje, protokoły z egzaminów doktorskich, spis 
publikacji oraz, w przypadku  rozprawy w formie zbioru artykułów, oświad-
czenia współautorów określające wkład każdego z nich w ich powstanie. 
Dodatkowo, w formie elektronicznej, do sekretariatu muszą być dostar-
czone: rozprawa, streszczenie, recenzje oraz spis publikacji. Konieczne jest 
też wypełnienie przez kandydata formularza zamieszczonego na stronie: 
http://www.wbbib.uj.edu.pl/doktoranci. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Rada WBBB 
podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy i dopuszczeniu jej do 
publicznej obrony (w głosowaniu tajnym członków Rady, będących 
samodzielnymi pracownikami naukowymi). 

Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej 
WBBB UJ w dniu podjęcia przez Radę WBBB uchwały o przyjęciu rozpra-
wy i dopuszczeniu jej do obrony. 

Rada WBBB zawiadamia na co najmniej 10 dni przed terminem obrony,  
o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne 
uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej 
oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie WBBB.  

http://www.wbbib.uj.edu.pl/doktoranci
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

Spis dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego: 

• Wniosek do Rady Wydziału BBB przez Kierownika Studiów 
Doktoranckich o wszczęcie przewodu doktorskiego, zawierający temat  
i koncepcję rozprawy doktorskiej i wskazujący obszar wiedzy, dzie-
dziny i dyscypliny naukowej w zakresie której ma być otwarty przewód 
(biochemia, biofizyka, biologia) 

• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów z tytułem magistra 
• Życiorys 
• Wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania w sekretariacie  

ds. ogólnych) wraz ze zdjęciem 
• Wykaz publikacji 
• Opinia opiekuna naukowego zawierającą zgodę na objęcie funkcji 

promotora 

Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat może 
przedstawić dodatkowo:  

IV. Obrona rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora 

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady 
WBBB z udziałem recenzentów i promotora (lub promotora i promotora 
pomocniczego). Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia 
rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. 
W następującej potem dyskusji mogą zabierać głos wszyscy obecni na 
posiedzeniu. Dyskusję kończy wypowiedź kandydata.  

Po zakończeniu obrony Rada WBBB na niejawnym posiedzeniu  
z udziałem promotora (lub promotora i promotora pomocniczego), 
recenzentów i członków Rady, będących samodzielnymi pracownikami 
naukowymi podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia obrony i nadania 
stopnia doktora. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się 
prawomocna z chwilą jej podjęcia. 



 

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ   

St
ro

na
6 

• certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego ((Lista uznawanych 
certyfikatów w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dn. 22 września 2011) 

• Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w języku 
angielskim 

W wypadku osoby niebędącej pracownikiem lub doktorantem WBBB należy 
przedłożyć Dziekanowi oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu dok-
torskiego. 

 

 


