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WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK 

Wymagania dotyczące rozprawy doktorskiej przygotowanej w formie 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 art. 13 ust. 1 ustawy  

 

1. Spójny tematycznie zbiór artykułów powinien obejmować, co najmniej 3 artykuły, opublikowane lub przyjęte 

do druku1 w recenzowanych czasopismach (wg listy MNiSW), w tym minimum 1 artykuł w czasopiśmie z 

Impact Factor. 

2. Jeżeli w skład zbioru wchodzą artykuły dwu- lub wielo-autorskie, doktorant powinien być pierwszym 

autorem w większości artykułów tematycznego zbioru. Ponadto, w tym przypadku konieczne jest dołączenie 

oświadczeń (wg wzoru) współautorów o ich wkładzie w powstanie każdego takiego artykułu. Promotor lub 

promotor pomocniczy może, ale nie musi, być współautorem publikacji. 

3. Rozprawa doktorska w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów powinna mieć jeden ogólny tytuł, jak 

rozprawa w formie maszynopisu i zawierać następujące elementy: 

• Listę oryginalnych publikacji, będących rozprawą doktorską. 

• Autoreferat – synteza badań (wstęp, założenia badawcze, materiały i metody badań, wyniki i 

dyskusja, wnioski, literatura, streszczenie w języku angielskim). 

• Publikacje jako załączniki. 

• Curriculum vitae. 

Tak przygotowana rozprawa w formie pliku pdf będzie rozpowszechniona na stronie internetowej Wydziału. 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 12 grudnia 2014 r.

                                                 
1 Zgodnie z interpretacją Centralnej Komisji (z 10.2014) za publikacje przyjęte do druku należy uznać te, które zostały 
przyjęte do druku i mają status oczekujących (po wcześniejszym zakwalifikowaniu ich np. przez redakcję naukową 
wydawnictwa), posiadają identyfikację elektroniczną DOI i w niezmienionej treści zostaną opublikowane oraz, że od tego 
momentu mogą być cytowane - spełniają wymóg ustawowy opublikowania (tzn. zostały oddane do rozpowszechnienia i 
mogą podlegać kontroli społecznej). 
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WZÓR OŚWIADCZENIA WSPÓŁAUTORA 

Miejscowość i data 

Imię i nazwisko  

Afiliacja 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Oświadczam, że w pracy …… (autorzy, rok wydania, tytuł, czasopismo lub wydawca, tom, strony) mój udział 

polegał na ……… (opisać szczegółowo swój własny - a nie doktoranta udział w powstaniu pracy, np. 

wykonaniu badań ….., analizie statystycznej wyników zilustrowanych na ryc. …., przygotowaniu tekstu 

manuskryptu  zamieszczonego w rozdziale……, kierowaniu projektem naukowym obejmującym badania  

opisane w tej pracy, itp.). 

Mój udział w przygotowaniu publikacji określam w .....%. 

 

Podpis 

 


