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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 właściwego do spraw nauki
na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym
sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja
dzieła artystycznego
Wykaz dokumentów dla kandydatów ubiegających się
o otwarcie przewodu doktorskiego:
1. podanie kandydata o otwarcie przewodu doktorskiego – pismo kierowane do Dziekana
Wydziału Humanistycznego, powinno zawierać:
- prośbę o otwarcie przewodu doktorskiego,
- propozycję tematu pracy doktorskiej,
- propozycję osoby promotora,
- propozycję dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego (dot. egzaminu
doktorskiego).
2. koncepcja rozprawy doktorskiej (w formie papierowej), ze wskazaniem obszaru wiedzy,
dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski .
3. deklaracja pokrycia kosztów przewodu doktorskiego przez kandydata lub jednostkę
zatrudniającą kandydata – dot. tylko osób spoza UMK.
4. wniosek promotora kierowany do Rady Wydziału Humanistycznego w sprawie wszczęcia
przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy
doktorskiej, (tj.: pismo przyszłego promotora, które skierowane jest do Rady Wydziału
Humanistycznego o otwarcie przewodu doktorskiego, zawierające imię i nazwisko kandydata,
temat jego pracy doktorskiej oraz oświadczenie gotowości promotora do prowadzenia
przewodu doktorskiego poprzez objęcie nad kandydatem opieki naukowej).
5. odpis dyplomu magisterskiego.
6. kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego).
7. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej.
8. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego
wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji
oraz informację o działalności popularyzującej naukę.
9. oświadczenie autora pracy doktorskiej (druk do pobrania w Dziekanacie Wydziału
Humanistycznego). Wymagana liczba prac doktorskich do złożenia w Dziekanacie:
2 egzemplarze dla recenzentów, 1 egzemplarz – Biblioteka UMK, 1 egzemplarz – Archiwum
UMK.

oraz dodatkowo:
- informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio
o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie,
- certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów
potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1
do rozporządzenia MNiSW z dnia 22.09.2011r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym
oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora),
- wniosek kierowany do Rady Wydziału Humanistycznego o wyrażenie zgody na przedstawienie
rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

- Należy pamiętać, że rozprawa doktorska napisana w języku polskim na końcu powinna
zawierać streszczenie w języku angielskim.
- W momencie zaakceptowania przez promotora dysertacji doktorskiej, wraz z wnioskiem
promotora o wyznaczenie recenzentów przewodu doktorskiego, należy w Dziekanacie
Wydziału Humanistycznego (pokój 108) złożyć streszczenie rozprawy doktorskiej w języku
polskim i angielskim (w formie papierowej i elektronicznej - plik tekstowy).

