
Załącznik nr 1 

do Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk  

 

 

Zasady opracowania rozprawy doktorskiej  

w formie zbioru powiązanych tematycznie  

artykułów naukowych 

 

1. Rozprawa doktorska w formie zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych winna: 

a. stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazać ogólną wiedzę 

teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej; 

b. stanowić spójny tematycznie zbiór rozdziałów w wydanych pozycjach książkowych 

i/lub artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, 

ujętych w wykazie czasopism punktowanych MNiSW; dopuszcza się również 

dołączenie manuskryptów artykułów naukowych przygotowanych do druku. 

W przypadku cyklu artykułów, co najmniej jeden z nich musi być opublikowany w 

czasopiśmie znajdującym się w bazie Journal Citation Reports.  

c. w skład rozprawy mogą wchodzić dzieła powstałe przed i po wszczęciu postępowania 

doktorskiego. 

2. Doktorant musi być pierwszym autorem wszystkich publikacji/manuskryptów stanowiących 

rozprawę doktorską
1
. 

3. Jeżeli w skład zbioru publikacji/manuskryptów wchodzą artykuły/rozdziały dwu- lub 

wieloautorskie, doktorant jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie określające jego 

indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia wszystkich współautorów pracy 

(wg wzoru oświadczenia współautora) określające indywidualny wkład każdego z nich w 

powstanie rozprawy doktorskiej. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu 

współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w 

powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. 

Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci 

współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, 

uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. Konieczne jest również określenie 

przez doktoranta jego indywidualnego wkładu w opracowanie koncepcji, wykonanie badań, 

opracowanie i interpretację wyników każdej publikacji. 

4. Promotor może być współautorem publikacji stanowiących rozprawę doktorską w formie zbioru 

powiązanych tematycznie artykułów naukowych. 

5. Rozprawa doktorska w formie zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych musi 

mieć jeden ogólny tytuł i zawierać następujące elementy: 

a. stronę tytułową; 

b. listę publikacji wchodzących w skład rozprawy doktorskiej, z określonym wkładem 

doktoranta; 

c. wprowadzenie – stanowiące syntezę badań i wyników; powinno obejmować: wstęp, 

cele badawcze, materiały i metody, wyniki, wnioski, literaturę; 

d. publikacje stanowiące rozprawę doktorską; 

                                                           
1
Honorowane są umowy o równym wkładzie kilku autorów (np. joint first authorship lub równorzędne), pod 

warunkiem formalnego zaznaczenia tego w publikacji. 



e. streszczenia rozprawy (1–2 strony maszynopisu) w języku polskim i angielskim;  

f. aneks z oświadczeniami współautorów (wg wzoru) o charakterze ich wkładu w 

powstanie każdej publikacji.  

6. Rozprawa doktorska w formie zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych musi być 

złożona w wersji wydrukowanej i oprawionej oraz w formie pliku PDF. 

7. Streszczenia rozprawy doktorskiej muszą być dostarczone w formie plików PDF w celu ich 

publikacji w BIP.  

8. Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej i streszczenia muszą być dostarczone na płycie 

CD/DVD z załączonym oświadczeniem, że wersja ta jest tożsama z wersją wydrukowaną. 

 



 

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 udział w powstaniu pracy).  

 

____________________________________ 

(czytelny podpis współautora) 

  


