
       Wykaz dokumentów w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 
na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (EZiT) 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 

 
1. Wniosek do Dziekana Wydziału EZiT w Jeleniej Górze o wszczęcie przewodu doktorskiego. 

2. Oryginał albo poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktor-
ski kopia dokumentu stwierdzającego: 
a. posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. 
zm.); 

b. posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego albo ukończenie 
trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich i uzyskanie „Diamentowego Grantu” oraz 
opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, po-
twierdzającą wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawan-
sowania tych prac. 

3. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem. 

4. Kserokopia dowodu osobistego. 

5. Zgoda Prorektora ds. Nauki na zwolnienie z opłat związanych z uruchomieniem procedury na-
dania stopnia doktora (dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału). 

6. Oświadczenie o finansowaniu przewodu doktorskiego (dla osób spoza Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu): 
a. przez jednostkę zatrudniającą osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, 
b. przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora. 

7. Życiorys naukowy (z wykazem prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informacją 
o działalności popularyzującej naukę). 

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest (art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1789): 
a. posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki 

lub 
b. co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymie-
nionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw na-
uki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) 

lub 
c. co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanych materiałach z międzynarodowej 

konferencji naukowej 
d. w przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa 

w  art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1842, z późn. zm.), która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego okre-
ślonego w punkcie 7 a.b.c., zgodnie z art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1789) warunkiem wszczęcia przewodu jest dołączenie do wniosku opinii po-
twierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki 
stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł 
profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami 
doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a tej ustawy. 



8. Autoreferat zawierający proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej. 

9. Oryginał albo poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktor-
ski kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfi-
katów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do roz-
porządzenia – Dz. U. z 2018 r. poz. 261). Złożenie certyfikatu nie jest obowiązkowe. 

10. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język 
polski. Złożenie wniosku nie jest obowiązkowe. 

11. Oryginały lub kserokopie najważniejszych publikacji doktoranta (wskazanych w życiorysie na-
ukowym). 

 
Uwaga: 
Dokumenty (poz. 1, 7, 8, 11) należy dołączyć także w wersji elektronicznej w formie plików PDF. 


