Otwarcie przewodu doktorskiego na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB
w obszarze wiedzy nauki ścisłe, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia
Obowiązkowe dokumenty składane przez doktoranta do Dziekana Wydziału Biol.-Chem. UwB na
dwa tygodnie przed planowanym seminarium w Instytucie Biologii:
1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego podpisany przez doktoranta ze wskazaniem
obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty
przewód doktorski. Wniosek musi zawierać propozycję tematu rozprawy doktorskiej oraz
propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w przypadkach, gdy zachodzi taka
konieczność także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora
lub promotora pomocniczego. We wniosku należy także wskazać wybraną dyscyplinę
dodatkową (preferowana jest filozofia) i język nowożytny (preferowany jest język angielski
ale można wybrać inny język nowożytny).
2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra,
poświadczona przez dziekanat Wydziału Biol.-Chem.
3. Koncepcja rozprawy doktorskiej
[W pierwszej linii imię i nazwisko doktoranta, druga „Koncepcja rozprawy doktorskiej pt…”,
w kolejnej linii „Obszar wiedzy nauki ścisłe, dziedzina nauki biologiczne, dyscyplina
naukowa biologia”, opiekun naukowy….. Koncepcja: 5-7 (10) stron maszynopisu z literaturą.
Na końcu data i podpis doktoranta.]
4. Wykaz prac naukowych wydanych lub przyjętych do druku
[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 na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki (ministerialna lista A lub
B) lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej. Doktorant
może być jedynym autorem lub współautorem.
Proszę podać spis artykułów chronologicznie od najstarszej pozycji, w kolejności:
opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej, rozdziały w monografiach,
opublikowane (recenzowane) doniesienia z międzynarodowych konferencji. Na końcu data i
podpis doktoranta. Można dołączyć pierwsze strony posiadanych publikacji.]
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5. Informacja o działalności popularyzującej naukę
[Tu wymieniamy wszystko, co ma związek z popularyzacją nauki: artykuły popularnonaukowe, rozdziały w książkach/monografiach popularno-naukowych, udział w
konferencjach zagranicznych i krajowych z prezentacją, prowadzenie zajęć w ramach
Festiwalu Nauki, Nocy Biologów itp. Na końcu data i podpis doktoranta.].
6. Pisemne oświadczenie kandydata na promotora o liczbie kandydatów do stopnia
naukowego doktora, nad którymi sprawuje opiekę.
[Przyszły promotor musi napisać ilu doktorantów/asystentów z otwartym przewodem
doktorskim ma pod opieką; jeśli nie sprawuje opieki nad żadnym kandydatem, to musi także
napisać oświadczenie].
7. Opinia o doktorancie i jego pracy doktorskiej wystawiona przez kandydata na promotora.
8. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o
nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie.
Dokumenty składane opcjonalnie:
1. Kopia poświadczona przez dziekanat Wydziału Biol.-Chem. certyfikatu potwierdzającego
znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość
nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i
warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż
język polski.
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