
Uchwała Nr  97/2016 

Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 13 grudnia 2016 roku 

 

w sprawie określenia minimalnych wymogów stawianych kandydatom w przewodach 

doktorskich  

 

Na podstawie „Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki” (Dz. U. z 2016 r. poz. 882) oraz § 23 ust. 3, pkt 8, 9 „Statutu 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w 

Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Mając na względzie dbałość o prestiż i poziom naukowy Wydziału ustala się kryteria minimalne, 

jakie winny być spełnione przez Kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora, zawarte 

z załączniku nr 1 do uchwały.  

 

§ 2 

Dla Kandydatów nie będących pracownikami i doktorantami jednostek naukowych  

i naukowo-dydaktycznych obowiązują wymogi ustawowe. 

 

§ 3 

Uchwała dotyczy przewodów doktorskich wszczętych po 1 stycznia 2017 roku. 

 

 

 
Dziekan 

Przewodniczący Rady Wydziału 
 
  Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk 

 



Załącznik nr1 do uchwały nr 97 RW z dn. 13.12.2016 r 

Wymagania minimalne w przewodach doktorskich realizowanych  

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie* 

 
 

                                                           
1 Wykaz publikowany zgodnie art. 44 ust. 2 „Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) 
2 Uwaga! „Ustawa o stopniach i tytułach naukowych z dnia 14 marca 2013 r, z późniejszymi 
zmianami” (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311) nie dopuszcza artykułów opublikowanych w 
czasopismach niewymienionych w wykazie MNiSW 
3 Uwaga! Art. 13, p. 4 w/w „Ustawy o stopniach i tytułach naukowych” stwierdza „Rozprawę 

doktorską może stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona 

indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części 

eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy…”.   

Etap  Wymagania  

Wszczęcie przewodu 
doktorskiego  

Autorstwo lub współautorstwo pracy oryginalnej lub 
przeglądowej opublikowanej w czasopiśmie z listy A wykazu 
czasopism naukowych MNiSW1, ewentualnie autorstwo lub 
współautorstwo książki.  

Przyjęcie  rozprawy 
doktorskiej  

Rozprawa doktorska stanowiąca oryginalne rozwiązanie 
problemu naukowego, wykazująca wiedzę teoretyczną 
doktoranta i umiejętność  samodzielnego prowadzenia pracy 
naukowej. 
 

Rozprawa doktorska może mieć formę:  

 spójnego tematycznie zbioru artykułów naukowych 
opublikowanych lub przyjętych do druku, zapewniającego 
łącznie co najmniej 40 punktów liczonych według listy A 
wykazu MNiSW (np. 2 prace po 20 punktów, 1 praca za 40 
punktów + 1 praca w czasopiśmie z listy B2). W przypadku 
co najmniej dwóch prac, w tym jednej z listy A, doktorant 
winień być pierwszym autorem, a jego wkład w powstanie 
tych prac nie może być mniejszy niż 50%3; 

 maszynopisu książki (monografia); 

 opublikowanej książki.   

Dopuszczenie do obrony  Dorobek naukowy w postaci prac oryginalnych i/lub  
przeglądowych opublikowanych w czasopismach z listy A 
MNiSW, których sumaryczna liczba punktów wynosi co 
najmniej 40, w tym:  

 co najmniej 20 punktów uzyskanych z prac, w których 
doktorant jest pierwszym autorem,  

 nie więcej niż 20 punktów uzyskanych z prac wchodzących 
w skład zbioru prac stanowiących rozprawę doktorską.  

Spełnienie wymogów ustawowych (m.in. zdane egzaminy  
doktorskie) 


