
 

 

 

  

 

.................................................. 

Miejscowość, data 

............................................................. 

Imię/imiona i nazwisko Kandydata  
 

 

Dyrektor Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk  

.......................................................................................................................... 

(Tytuł, stopień, imię i nazwisko) 

 

 

Wniosek  

 

 Zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego 

doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki .................................  

 

1. Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej: 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

2. Promotor: 

............................................................................................ 
(Tytuł,stopień naukowy, imię i nazwisko)  

3. Promotor:1 

............................................................................................. 

(Tytuł,stopień naukowy, imię i nazwisko)  

4. Promotor pomocniczy:1 

............................................................................................. 

(Tytuł,stopień naukowy, imię i nazwisko)  

 

 

.................................................................... 

Data i czytelny podpis osoby wnioskującej   
1niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 



 

 

Załączniki:  

1. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo 
równorzędnego; 

2. Rozprawa doktorska wraz z pozytywnymi opiniami promotora/promotorów lub promotora                          
i promotora pomocniczego spełniającą wymogi Ustawy opisane w art. 187 pkt 1- 4 oraz jej 
streszczenie w języku polskim i angielskim 

3. Podpisany przez promotora/promotorów lub promotora i promotora pomocniczego wydruk z  
systemu antyplagiatowego po sprawdzeniu rozprawy doktorskiej w Jednolitym Systemie 
Antyplagiatowym, o którym mowa w art. 351 ust. 1 Ustawy; 

4. Dokument potwierdzający ukończenie szkoły doktorskiej lub studiów doktoranckich wraz                                   
z informacjami weryfikującymi uzyskanie efektów uczenia się na poziomie kwalifikacji 8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji; 

5. Potwierdzenie znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej 
B2 w formie certyfikatu językowego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.  
Kandydat, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020  i ubiega się o 
nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie, może załączyć kopię certyfikatu 
potwierdzającą znajomość języka obcego nowożytnego; wykaz certyfikatów potwierdzających 
znajomość języka obcego nowożytnego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 
(Dz.U.2018 poz. 261)   

6. Wniosek o wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu wiodącego 
(farmakologia) i przedmiotu dodatkowego (wybranego z oferty przedstawionej przez IF PAN) 
podpisany przez promotora/promotorów lub promotora i promotora pomocniczego; 

7. Wniosek o powołanie trzech recenzentów spośród 5 proponowanych podpisany przez 
promotora/promotorów lub promotora i promotora pomocniczego; 

8. Oświadczenie Kandydata oraz pozostałych współautorów w przypadku, gdy rozprawa       autorska 
stanowi zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych.   

9. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego/ postępowania w sprawie uzyskania stopnia doktora, 
jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.  

10. Podpisane przez Kandydata oraz promotora lub promotorów i promotora pomocniczego  
oświadczenie, że przedkładana praca nie była podstawą w ubieganiu się o nadanie stopnia 
naukowego doktora.  

11. Życiorys naukowy osoby wnioskującej zawierający spis dotychczasowego dorobku naukowego oraz 
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów z § 13 ust. 1 ust. 3 niniejszego Trybu. 

12. Informację, że przedmiot rozprawy doktorskiej jest objęty tajemnicą prawnie chronioną (jeśli 
dotyczy) 

13. Podpisana przez Kandydata umowa dotycząca opłaty za postępowanie (jeśli dotyczy). 
 

 


