WYKAZ DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO
NA WYDZIALE ODLEWNICTWA
1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa wniosek o wszczęcie przewodu
doktorskiego do Dziekana Wydziału Odlewnictwa AGH wraz z n/w dokumentami:
 propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej (ze wskazaniem obszaru wiedzy,
dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód
doktorski);
 propozycję promotora i ewentualnie promotora pomocniczego;
 dyscyplinę dodatkową, w zakresie której będzie zdawany egzamin;
 przybliżoną datę złożenia rozprawy doktorskiej.
2. Koncepcja rozprawy doktorskiej (cel, zakres, tezy pracy).
3. Opinia dotychczasowego opiekuna naukowego.
4. Zgoda promotora i promotora pomocniczego.
5. Opinia kierownika jednostki zatrudniającej lub kierownika Studiów Doktoranckich.
6. Oryginał lub notarialnie poświadczony dokument stwierdzający posiadanie tytułu
zawodowego (mgr lub mgr inż.) (nie dotyczy słuchaczy Studiów Doktoranckich).
7. Życiorys naukowy + CV oraz dowód osobisty (do wglądu).
8. Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych.
9. Dokumentację z odbytego wydziałowego seminarium naukowego (ogłoszenie o seminarium,
lista obecności).
10. Zgodnie z obowiązującą procedurą "Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest
posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co
najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co
najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie
przepisów dotyczących finansowania nauki lub recenzowanym sprawozdaniu
z międzynarodowej konferencji naukowej."
11. Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez
ministra właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:
 Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego
posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo zaświadczenie o ukończeniu
trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
 Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego
uzyskanie „Diamentowego Grantu”.
12. Jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie
powinien przedstawić informację o przebiegu przewodu doktorskiego.
13. Zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego
(umowa) (nie dotyczy pracowników Wydziału Odlewnictwa oraz Słuchaczy Studiów
Doktoranckich przy Wydziale Odlewnictwa).
14. W przypadku przedstawienia rozprawy doktorskiej w języku obcym, należy złożyć wniosek do
Rady Wydziału z prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym
języku niż język polski.
15. Kandydat do stopnia doktora wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego może
przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego. Kandydat,
który przedstawi certyfikat jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego.

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
03.10.2014 r. ( poz. 1383).

Powyższą dokumentację należy złożyć w 1 egzemplarzu w teczce w Dziekanacie Studiów
Doktoranckich w Biurze Dziekana(u Pani Marty Kukułki) 10 dni przed planowanym posiedzeniem
Rady Wydziału, na którym ma być wszczęty przewód doktorski.

Podstawa Prawna:
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