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WNIOSEK

Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Moja rozprawa doktorska przygotowana została
z zakresu filozofii (obszar nauk humanistycznych).
Temat pracy doktorskiej brzmi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Na promotora rozprawy doktorskiej proponuję: ….............................................................................
Na promotora pomocniczego proponuję*: ………………………………………….........................
Niniejszym oświadczam, że nie ubiegałam/łem się o zgodę na szczęcie przewodu doktorskiego w
żadnej innej uczelni czy placówkach naukowych aniżeli Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie.
W związku z egzaminami podczas przewodu doktorskiego deklaruję, ze:


wybieram jako dyscyplinę dodatkową: …...................................... (do wyboru: teologia/
historia/inne za zgodą Rady Wydziału);



będę zadawał/a egzamin z języka obcego / jestem zwolniony/a z egzaminu językowego
na podstawie certyfikatu wymienionego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r., poz. 1200 (certyfikat należy
załączyć go do wniosku)**



wybieram następujący język obcy: …................................;

Jednocześnie proszę o wyznaczenie składu komisji z dyscypliny podstawowej (filozofia).

Do niniejszego wniosku dołączam:
zał. 1 - oryginał/poświadczona kopia** dyplomu magisterskiego,
zał. 2 - krótki opis koncepcji rozprawy doktorskiej,
zał. 3 - wykaz prac naukowych*** oraz ew. informację o działalności popularyzującej naukę,
zał. 4 - wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku
niż język polski (o ile doktorant/ka chce przedstawić rozprawę w języku obcym)**,
zał. 5 - opinia opiekuna naukowego.
Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

…......................................................
Podpis wnioskodawcy

* wypełnić tylko w przypadku konieczności wyznaczenia promotora pomocniczego
** niepotrzebne skreślić
*** 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 wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra
właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych
materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.
(Art. 11. ust. 2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki z późn. zmianami)

