
 ..................................................................  Jelenia Góra,  .........................  r. 
Imię i nazwisko 

 ..................................................................  
Adres zamieszkania 

 ..................................................................  
Miejsce i adres pracy  

 ..................................................................  
Telefon, e-mail 

 

 

Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

w Jeleniej Górze 

……………………………………………………………. 
                                                                           Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko 

 

Za pośrednictwem  

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

………………………………………………………………. 
                                                                         Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko 

 

A. Na podstawie art. 11, art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i ty-

tule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegóło-

wego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilita-

cyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz art. 179 ust. 2 

Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)  zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie 

promotora i promotora pomocniczego. 

B. Proponowany temat rozprawy doktorskiej:  ....................................................................................................  

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

C. Obszar wiedzy, dziedzina i dyscyplina naukowa: obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicz-

nych, dyscyplina ekonomia. 

D. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia 

doktora w tej samej dyscyplinie naukowej (niepotrzebne skreślić): 

a. Oświadczam, że ubiegałem się / nie ubiegałem się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej 

dyscyplinie naukowej. 

b. Nazwa jednostki organizacyjnej: ................................................................................................. 

c. Temat rozprawy doktorskiej:  ....................................................................................................................  

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

E. Propozycja osoby promotora:  .........................................................................................................................  

F. Propozycja osoby promotora pomocniczego: .................................................................................................  

G. Dyscyplina dodatkowa: socjologia / nauki o zarządzaniu /  finanse / filozofia1  

H. Ocena stopnia zaawansowania przygotowywanej rozprawy doktorskiej2:  ....................................................  

I. Zgodnie z Uchwałą nr 7/2015 Rady Wydziału z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie dodatkowych wyma-

gań stawianych wnioskom o wszczęcie przewodu doktorskiego informuję, że temat oraz koncepcja roz-

prawy doktorskiej prezentowana była na seminarium naukowym Katedry 

............................................................................. w dniu / w dniach ............................................... 

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

podpis Opiekuna naukowego  pieczątka i podpis Kierownika Katedry 

 

 

         ………………………………                                                    ………………………………………                                                 

                                data                                                                                             podpis Kandydata 

                                                           
1 do wyboru przez Kandydata 
2 wymaga potwierdzenia przez Opiekuna naukowego 


