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Poz. 1586 

• ROZPORZi\ DZEN I E 

I\HNISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO II 

z dnia 26 \\'Tześnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 
\\' postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o IIlldanic tytułu profesora 

Na podstawie art. 31 usta\.,'Y z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauko\\ym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) zarządza się. co następuje 

Rozdział l 

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim 

§ l. l. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", składa kierovmikowi jednostki 
organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego \:vniosek o jego wszczęcie . 

2. Do Wl1iosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza: 

l) . kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa wart. 12 ust. l pkt I usta\\}' 
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nauko\\ych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule \V zakresie sztuki. z\\'ancj 
dalej "ustawą", lub dyplomu, o którym mo\va wart. 191 a ust. 3 i 4 ustmvy z dnia 27 I ipea 2005 r. - Prawo o szkolnic
twie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późno Z111~\ 

2) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru \viedzy, dziedziny nauki albo sztuki 
i dyscypl iny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwar1y przewód doktorski. oraz dyscypl iny do
datkowej; 

3) propozycję osoby do pełnienia funkcj i promotora, a w przypadkach, o których mowa w ~ 2 ust 2. także propozycję 
osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora łub promotora pomocniczego; 

4) wykaz prac nauko\'.ych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego WTaz z zapisem dzieł artystycznych 
odpo\viednim ze v,'Zględu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności 
popularyzującej naukę lub sztukę; 

5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżel i kandydat ubiegał si~ uprzednio o nadanie stopnia doktora. 

3. Kandydat będący beneficjentem programu ,.Diamentowy Grant"' ustanowionego przez ministra \\laści\\ego do 
spraw nauki zalącza do v-niosku o \Vszczęcie przewodu doktorskiego: 

l) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu "Diamento\\-y Grant"; 

2) opinię. o której mowa \\: art. 11 ust. 3 usta\\y. 

II j\'linistc:r Nauki i Szkolnictwu Wyższegl) ki~rui~ działem ~dl1linistracji rzqdo\\'cj - szkolni.:t\\() \\Jższ~. na pOdSl~l\\i\! ~ 1 liSt. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezc:sa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawi.: szcz.:gólowego zakresu działaniJ Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (Dz U. poz. 1896) 

2) Zmiany tekstu jcdnolitego wymienionej ustawy zostaly ogłoszonc w Dz. U. z 20 I 2 r. poz. 742 i I 54~ , z 2013 r. poz. 675. 82'1, 1005, 
1588 i 1650. z2014 r. poz. 7. 768, 821 , IOO·t 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357. 860, 1187. 12~O. 1268 i 1923 orazz20ló r. poz. 64. 
907,908,1010 i 131 I. 


