
Uniwersytet Mikofaja Kopemika w Toruniu 
. ^Wydzial Biologii 
I Ochrony Srodowisl<a Uchwala nr 51/16 

Rady Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska 

Uniwersytetu Mikolaja Kopemika w Toruniu 

z dnia 13 maja 2016 r. 

w sprawie zalecen dotyczqcych przygotowania rozpraw doktorskich na podstawie' listy 
publikacji realizowanych na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska 

Na podstawie art. 13 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pozn. zm.) oraz § 5 ust. 2. Rozporzqdzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie szczegolowego trybu i 
warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodzie doktorskim, w post^powaniu habilitacyjnym oraz w 
post̂ powaniu o nadanie tytulu profesora 

Rada Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Mikolaja Kopemika w Toruniu 

1. Wprowadza si? zalecenia dotycz^cych przygotowania rozpraw doktorskich na podstawie 
listy publikacji realizowanych na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska 

2. Zalecenia, o ktorych mowa w pkt. 1 stanowi zal^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 

uchwala, co nast^puje 



Rada Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska zaieca respektowanie nastepujacych 
zasad przygotowywania rozpraw doktorskich opartych na zbiorze publikacji: 

1. Rozprawa doktorska powinna miec form? zwartego opracowania, do ktorego zostaty 
wt^czone publikacje wchodz^ce w jej sktad. 

2. Zbior publikacji wl^czonych do rozprawy doktorskiej powinien bye spojny 
tematycznie, stanowic oryginalne rozwi^zanie problemu naukowego i zawiCrac 
artykuty opublikowane lub przyj?te do publikacji w czasopismach z cz?sci A wykazu 
czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. 

3. Przynajmniej w dwoch artykulach opublikowanych w czasopismach z cz?sci A 
wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego doktorant 
musi bye pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym. 

4. W sklad rozprawy doktorskiej NIE moze wehodzic publikacja, ktora stanowila 
podstaw? do otwarcia przewodu doktorskiego. 

5. Zbior artykulow powinien zostac poprzedzony wprowadzeniem zawieraj^cym spis 
tresci, eel pracy, opis postawionych hipotez oraz uzasadnienie spojnosci serii 
artykulow. Rozpraw? doktorsk^ powinna podsumowywac lista wnioskow. W sklad 
rozprawy powirmy rowniez wehodzic streszezenia w j?zyku polskim i angielskim. 

6. Wprowadzenie powinna zamykac lista publikacji wlqczonyeh w sklad rozprawy 
doktorskiej wraz z petnym opisem bibliografieznym. Nast?pnie nalezy zamieseic ww. 
publikacje. 

7. Jezeli artykul nie zostal opublikowany w momencie skladania rozprawy doktorskiej, 
nalezy wt^ezyc do rozprawy zaswiadczenie o przyj?ciu do publikacji dostarczone 
przez redaktora czasopisma. 

8. Dokumentowanie wkladu wspoiautorow publikacji wchodz^cych w sklad rozprawy 
doktorskiej reguluj^ zapisy Rozporz^dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z 
dnia 30 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegolowego trybu i warunkow 
przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskich, post?powaniu habilitacyjnym 
oraz w post?powaniu o nadanie tytulu profesora'. 

9. Rada Wydzialu kazdorazowo wyraza zgod?, by rozprawa doktorska oparta na zbiorze 
artykulow byla przedstawiona w j?zyku angielskim^. 

§ 5 ust. 2. Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 pazdziernika 2015 r. w 
sprawie szczegolowego trybu i warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodzie doktorskim, w 
post^powaniu habilitacyjnym oraz w post^powaniu o nadanie tytulu profesora: 
- „ Wprzypadku gdy rozprawy doktorskq stanowi samodzielna i wyodr^bniona cz^sc pracy zbiorowej, 
kandydat przedklada oswiadczenia wszystkich jej wspoiautorow okreslajqce indywidualny wklad 
kazdego z nich w jej powstanie. Kandydat jest zwolniony z obowiqzku przedlozenia oswiadczenia w 
przypadku smierci wspolautora, uznania go za zmarlego albo jego trwalego uszczerbku na zdrowiu 
uniemozliwiajqcego uzyskanie wymaganego oswiadczenia". 

^ Art. 13 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, zpozn. zm.: 
- „Za zgodq rady jednostkiprzeprowadzajqcejprzewod, rozprawa doktorska moze bye przedstawiona 
w j§zyku innym niz polski" 


