
WPROWADZENIE 

 

Obowiązująca procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przewiduje, 

że w celu wszczęcia postępowania osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2019/2020, składają do przewodniczącego odpowiedniej Rady Naukowej 

wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów (wzór wniosku: 

https://radynaukowe.uw.edu.pl/wzory-wnioskow/). Do tego wniosku należy dołączyć 

m.in.  konspekt rozprawy doktorskiej (w wersji elektronicznej i drukowanej). Na kolejnych 

etapach postępowania wymagane jest złożenie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 2 

Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim 

(w tym: ukończonej rozprawy doktorskiej, opinii promotora, życiorysu naukowego). 

 

Z kolei w wypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej tryb 

wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora reguluje § 12 Zasad postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim. Do wniosku kierowanego 

do przewodniczącego odpowiedniej Rady Naukowej kandydat załącza m.in. rozprawę 

doktorską, pozytywną opinię promotora/promotorów oraz życiorys naukowy. W wypadku tej 

grupy kandydatów nie jest wymagane przedstawienie konspektu rozprawy, Rada Naukowa 

Dyscypliny nie wyznacza także promotora/promotorów – powoływani są oni w trybie 

przewidzianym w § 8 Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

na Uniwersytecie Warszawskim (tj. wyznaczani przez Radę Szkoły Doktorskiej na wniosek 

doktoranta kierowany do dyrektora szkoły doktorskiej). 

 

 

Podstawa prawna: Uchwała nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 

2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz 

stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5094/M.2019.340.U.481.pdf 

 

Zob. także: 

https://radynaukowe.uw.edu.pl/doktorat/postepowania-wszczete-po-30-09-2019/ 

 

 

Konspekt rozprawy doktorskiej, którego dotyczą poniższe wytyczne, nie jest tożsamy 

z koncepcją pracy doktorskiej (wstępnym planem badawczym przedstawianym w trakcie 

postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej), ani z autoreferatem z ukończonej 

rozprawy doktorskiej (prezentowanym podczas obrony rozprawy doktorskiej).  
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Imię i nazwisko Autora rozprawy 

 

 

Konspekt rozprawy doktorskiej pt. 

Tytuł rozprawy 

 

 

 

Promotor: (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) 

Promotor pomocniczy (jeśli dotyczy): (tytuł/stopień naukowy, imię 

i nazwisko) 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo 
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STRUKTURA KONSPEKTU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 

 

1. Cel naukowy rozprawy (sprecyzowanie problemu badawczego podjętego w pracy, 

wyszczególnienie stawianych pytań badawczych lub hipotez, które będą w rozprawie 

weryfikowane).  

 

2. Uzasadnienie podjęcia problemu badawczego na tle dotychczasowego stanu wiedzy 

(syntetyczny opis stanu badań nad podjętym tematem, uzasadnienie oryginalnego wkładu 

prezentowanej pracy w dorobek dyscypliny językoznawstwo).  

 

3. Podbudowa teoretyczna prowadzonych badań (przywołanie najistotniejszych koncepcji 

teoretycznych, doprecyzowanie rozumienia kluczowych terminów wykorzystanych w pracy). 

 

4. Metody badawcze (uzasadnienie doboru i szczegółowy opis zastosowanych metod i technik 

badawczych).  

 

5. Źródła danych (charakterystyka wykorzystanych w analizie danych). 

 

6. Struktura rozprawy (zwięzły opis zawartości poszczególnych rozdziałów).  

 

7. Wykaz literatury cytowanej w konspekcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalna objętość tekstu: 5 stron A4 (nie licząc wykazu literatury), z dbałością 

o proporcjonalne ujęcie poszczególnych elementów struktury konspektu 

 

Zalecane formatowanie tekstu:  

● wszystkie marginesy po 2,5 cm,  

● rozmiar czcionki: 12 punktów,  

● interlinia: 1,5. 

 


