
 
WYKAZ DOKUMENTÓW 

DO WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO 
 

 Rozmowa z Dziekanem Wydziału – przedstawienie: tematu pracy, dotychczasowych osiągnięć 
naukowych, miejsca wykonywania pracy; 

 
 Dokumenty składane w Dziekanacie:  
 

 Wniosek do Rady Wydziału Farmaceutycznego z podaniem tematu pracy doktorskiej oraz 
propozycją kandydata na promotora zaakceptowany przez Kierownika Katedry/Zakładu lub 
innej Jednostki  

 Opinia Kierownika Katedry/Zakładu  
 Opinia proponowanego opiekuna naukowego (promotora)  
 Plan pracy doktorskiej  
 śyciorys  
 Spis publikacji  
 Odpis dyplomu magisterskiego (oryginał do wglądu)  
 Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)  

(ewentualnie orzeczenie Komisji Bioetycznej - wniosek składa się w Dziale Badań Naukowych UMP) 
 (dokumenty przygotowane w białej wiązanej teczce, bez nadruku) 

 
 Przy złoŜeniu pracy doktorskiej:  
 

 Pismo z propozycją recenzentów (nazwisko i imię, tytuł/stopień naukowy, miejsce pracy, 
adres, telefon) oraz proponowany skład komisji do przeprowadzenia egzaminów dr (w 
egzaminach doktorskich bierze udział Dziekan lub Prodziekan, promotor, egzaminator oraz 
pracownicy ze stopniem naukowym lub tytułem) /liczba osób ≥ 6/  

 
 wykaz publikacji (w trzech egzemplarzach) 

 
 Rozprawa doktorska w 4 egzemplarzach: (2 egzemplarze dla recenzentów oraz 1 egzemplarz 

do Biblioteki – w sztywnej oprawie, 1 egzemplarz do archiwum: wydruk dwustronny, 
czcionka max 10, interlinia pojedyncza, miękka oprawa), dołączona płyta CD z zapisanym 
tekstem pracy w formacie PDF – wklejona na wewnętrznej, tylnej stronie okładki 
egzemplarzy pracy do Biblioteki oraz do archiwum. 

 
Oświadczenia: trwale złączone z pracą 
 

 Oświadczenie o udostępnieniu pracy: w czytelni naukowej Biblioteki Głównej UMP i w 
formie elektronicznej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej - zał.1 (egzemplarz do 
Biblioteki)  

 
 Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dr – zał. 2  

 
KaŜdy egzemplarz rozprawy zawiera: 
 

 Streszczenie pracy oraz tytuł w j. angielskim  
 
 Przed dopuszczeniem do publicznej obrony pracy dr;  
 
- Pismo z proponowanym składem komisji do przeprowadzenia obrony  
 
Przed obroną;  
 
- zaświadczenie wystawione przez Dział Badań Naukowych potwierdzające zaliczenie wszystkich 
przedmiotów objętych planem i programem studiów doktoranckich (dotyczy słuchaczy Studiów 
Doktoranckich) 
- Autoreferat (w dwóch kolumnach, max 4 strony)  

Druki do wypełnienia w końcowym etapie przewodu doktorskiego po zatwierdzeniu przyjęcia 
obrony i nadania stopnia dr uchwałą Rady Wydziału  

� karta SYNABA  

� załącznik do karty SYNABA  

kontakt:  
mgr Beata Słomińska,  
tel. (0-61) 854-60-10, e-mail: bslomin@ump.edu.pl 


