
Uchwała Rady Instytutu Filozofii z dnia 8 października 2018 r. 

w sprawie warunków wszczęcia przewodu doktorskiego w Instytucie Filozofii UAM 

oraz terminu obrony rozprawy doktorskiej 

 

1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego w Instytucie Filozofii  jest  posiadanie 

wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej 

jednej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym z list A, B lub C Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej 

konferencji naukowej (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym 

oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, art. 11.1). 

2. Jeżeli doktorant przedstawia publikację, której jest współautorem, to publikacja ta 

powinna być artykułem opublikowanym w czasopiśmie, które posiada w roku publikacji 

minimum 7 punktów. Ponadto doktorant musi złożyć pisemne oświadczenia określające 

jego indywidualny wkład w powstanie publikacji (nie mniej niż 30%). 

3. Listę dokumentów, które kandydat załącza do wniosku o wszczęcie przewodu 

doktorskiego zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

września 2016 r., rozdz. 1, par. 1. 

4. Osoby niebędące uczestnikami studiów doktoranckich w IF UAM wraz wnioskiem o 

wszczęcie przewodu doktorskiego muszą złożyć zobowiązanie do pokrycia kosztów 

przewodu doktorskiego. 

5. (a) Uczestnik studiów doktoranckich w IF UAM  powinien otworzyć przewód doktorski 

najpóźniej na trzecim roku studiów (do 30 czerwca). Posiadanie otwartego przewodu 

doktorskiego jest warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium doktoranckiego na 

trzecim roku studiów. 

(b) Uczestnik studiów doktoranckich w IF UAM  powinien złożyć zatwierdzoną przez 

promotora rozprawę doktorską w czasie nie dłuższym niż rok po ukończeniu studiów 

doktoranckich. W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

doktoranta i po pozytywnym zaopiniowaniu przez promotora i kierownika studiów 

doktoranckich, Rada Instytutu Filozofii może przedłużyć ten czas, pod warunkiem, że 

doktorant zobowiąże się do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego. 

6.  Osoba przygotowująca doktorat w IF UAM, a niebędąca uczestnikiem studiów 

doktoranckich powinna złożyć zatwierdzoną przez promotora rozprawę doktorską w 

terminie nie dłuższym niż cztery lata od momentu wszczęcia przewodu doktorskiego. W 

wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta i po 



pozytywnym zaopiniowaniu przez promotora i kierownika studiów doktoranckich, Rada 

Instytutu Filozofii może przedłużyć ten termin. 

7. Niniejsza uchwała wchodzi  w życie z dniem 8 października 2018 r. 

 


