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Uchwała 118/07/2022 

Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 12 lipca 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących rozprawy doktorskiej 
 

Na podstawie art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U.  z 2022  roku poz. 574 z późn.  zm.) oraz  §7 pkt 5 Regulaminu przeprowadzania  czynności 

w postępowaniach  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora  oraz  stopnia  doktora  habilitowanego 

prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim wprowadzonego Uchwałą nr 145/03/2022 Senatu UR 

z dnia 31 marca 2022r., Rada Naukowa Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

postanawia:  

 

§ 1 

1. Ustalić,  że  rozprawę  doktorską może  stanowić  samodzielna  lub wyodrębniona  część 

pracy zbiorowej. Rozprawę doktorską w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów 

powinny stanowić co najmniej  trzy artykuły oryginalne opublikowane w czasopismach 

naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku 

opublikowania  artykułu  w  ostatecznej  formie  były  ujęte  w  wykazie  sporządzonym 

zgodnie  z  przepisami wydanymi  na  podstawie Ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r.  Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b (wykazy sporządzane dla potrzeb 

ewaluacji).  

2. Uzupełnieniem  treści  rozprawy  mogą  być  ponadto  manuskrypty  niepublikowane, 

przygotowane  w  formie  artykułów,  zwłaszcza  artykuł  przeglądowy  prezentujący 

światowy  dorobek  w  tematyce  rozprawy,  jeśli  treści  zawarte  w  wymaganych 

oryginalnych  artykułach  publikowanych  lub  przyjętych  do  druku  nie  obejmują  całości 

tematu  podejmowanego  w  rozprawie.  Dopuszcza  się  uzupełnienie  treści  patentem 

powiązanym tematycznie, przy czym udział kandydata w patencie nie może być mniejszy 

niż średni udział pozostałych autorów. 

3. Każdy artykuł powinien być poprzedzony odrębną kartą opatrzoną notą bibliograficzną.  

4. W  przypadku,  gdy  rozprawę  doktorską  stanowi  część  pracy  zbiorowej,  kandydat 

przedkłada w  formie załącznika oświadczenia wszystkich  jej współautorów określające 

indywidualny wkład  każdego  z  nich w  jej  powstanie  (opis  słowny) w  poszczególnych 

obszarach badań.  

5. Zbiór artykułów powinien być poprzedzony  syntezą  rozprawy. Synteza powinna mieć 

charakter  jednorodnego,  samodzielnego  manuskryptu,  z  wprowadzeniem  

(tzw.  „scientific  objectives”),  kluczowymi  informacjami  o  zastosowanych  metodach, 

wynikami,  dyskusją  (nad  elementami  oryginalności  i  nowości  przedstawionych 

rozwiązań) i wnioskami, umożliwiającego zrozumienie, w jaki sposób został rozwiązany 

problem  badawczy.  Powinna  więc  też  zawierać  adaptacje  kluczowych  elementów 
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graficznych  (rycin,  tabel). Manuskrypt  taki może być przygotowany zarówno w  języku 

polskim jak i angielskim i powinien służyć szerszemu upowszechnieniu wiedzy zdobytej 

dzięki realizacji badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej.  

6.  Wszystkie części rozprawy powinny być oprawione w jedną całość.  

 

§ 2 

Wzór oświadczenia o udziale procentowym stanowi załącznik 1 do niniejszej Uchwały.  

 

§ 3 

Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia współautora w przypadku 

jego  śmierci,  uznania  go  za  zmarłego  albo  jego  trwałego  uszczerbku  na  zdrowiu, 

uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Naukowej 
Kolegium Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
         Prorektor ds. Kolegium 

  
 

  prof. dr hab. Idalia Kasprzyk 
 
 
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 118/07/2022  

Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych  

z dnia 12 lipca 2022 r.  

 

Rzeszów, dnia ………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………… 

Jednostka …………………………………………………………………… 

Promotor ……………………………………………………………………. 

Promotor pomocniczy ………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

W  związku  z  przygotowywaniem  przeze mnie  rozprawy  doktorskiej  w  formie  spójnego 

tematycznie  zbioru  artykułów,  oświadczam  niniejszym,  że  wkład mojej  pracy  naukowej  

(w  ramach  dyscypliny  ………………..),  a  tym  samym  pracy  pozostałych  współautorów  

w opublikowaniu poniższych artykułów, które zamierzam przedstawić jako własną dysertację 

doktorską jest następujący: 

 

I. ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………..………………………………………….. 
Autorstwo,  rok opublikowania, tytuł artykułu, nazwa czasopisma, numer woluminu, zeszytu i numery 

stron (podobnie w przypadku monografii i rozdziałów w monografiach wraz z podaniem nazwy 

wydawnictwa i miejsca wydania)  

 

 

 wchodzącego w skład zbioru jest następujący: 
(proszę odnieść się do zagadnień i zwięźle opisać odnosząc się do punktów) 

 

 koncepcja badań  

 wykonanie badań  

 analiza i zestawienie wyników, opis wyników  

 interpretacja i dyskusja wyników  

 obowiązki autora korespondencyjnego, w tym korekta  

 inne  
 

 

 

…………………………………………………………………….. 

podpis 



 

 

Oświadczenia współautorów 
 

1. …………………………………………….………                                                             . 
          Imię i Nazwisko współautora                     

Jako  współautor  akceptuję  przedstawiony  przez  Panią/Pana 

…………………………………………..  udział  w  przygotowaniu  powyżej  publikacji 

naukowej, która stanowić będzie część Jej/Jego dysertacji doktorskiej. Jednocześnie 

oświadczam, że wkład mojej pracy naukowej w opublikowaniu powyższego artykułu 

jest następujący: 

 
(proszę odnieść się do zagadnień i zwięźle opisać odnosząc się do punktów) 

 

 koncepcja badań  

 wykonanie badań  

 analiza i zestawienie wyników, opis wyników  

 interpretacja i dyskusja wyników  

 obowiązki autora korespondencyjnego, w tym korekta  

 inne  

 

 
                                                                                                             ……………..…………………………………….. 

                                                                                                          Podpis 

2. …………………………………………….………                                                             . 
          Imię i Nazwisko współautora                     

Jako  współautor  akceptuję  przedstawiony  przez  Panią/Pana 

…………………………………………..  udział  w  przygotowaniu  powyżej  publikacji 

naukowej, która stanowić będzie część Jej/Jego dysertacji doktorskiej. Jednocześnie 

oświadczam, że wkład mojej pracy naukowej w opublikowaniu powyższego artykułu 

jest następujący: 

 
(proszę odnieść się do zagadnień i zwięźle opisać odnosząc się do punktów) 

 

 koncepcja badań  

 wykonanie badań  

 analiza i zestawienie wyników, opis wyników  

 interpretacja i dyskusja wyników  

 obowiązki autora korespondencyjnego, w tym korekta  

 inne  

 
                                                                                                      ……………..…………………………………….. 

                                                                                                          Podpis 
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