Zbiór zasad dotyczących składania doktoratów
zgodnie z wymogami USTAWY z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)
Dz. U. z 2003 roku, Nr 65, poz. 595 ze zmianami z dnia 18.03.2011 r.:
Art. 13.
1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora
i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7, powinna stanowić oryginalne
rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać
ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej
oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub
spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego
tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w
czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na
podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom
określonym w ust. 1.
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub
artystyczna, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
4. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy
zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji,
wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy,
odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
5. Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być
przedstawiona w języku innym niż polski.
6. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a
rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku
polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być
opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.

W przypadku rozprawy, na którą składają się:
- spójny tematycznie zbiór rozdziałów w książkach wydanych lub
- spójny tematycznie zbiór artykułów opublikowanych lub potwierdzonych przez redakcję jako
przyjętych do druku w czasopismach naukowych*,
na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego obowiązują następujące ustalenia:
1. Spójny tematycznie zbiór artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
w czasopismach naukowych powinny stanowić co najmniej dwa artykuły**,
2. W przypadku prac napisanych przez kilku autorów należy dokładnie określić rolę
poszczególnych autorów. Deklaracja każdego z autorów powinna być potwierdzona jego
podpisem.
3. Zbiór prac, będących podstawą doktoratu, powinien być poprzedzony obszernym, jedno
autorskim opracowaniem w języku polskim, przedstawiającym zasadnicze treści doktoratu.
* dotyczy prac z listy A, B, C MNiSW; ** dotyczy prac z listy A, B MNiSW.

