Uchwała nr 2/XI/2019
Rady Dyscypliny Filozofia
Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 7 11 2019 r.

w sprawie nadawania doktoratów w oparciu o artykuły opublikowane w czasopismach

1. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym* możliwe jest uzyskanie stopnia doktora w oparciu
zbiór artykułów opublikowanych przez doktoranta/kę w czasopismach, zwany niżej
“dorobkiem”.
2. Przez “opublikowanie artykułu” rozumie się wydrukowanie artykułu w czasopiśmie lub
uzyskanie przez artykuł numeru DOI.
3. Do dorobku powinny wejść 3 (lub więcej) artykuły, z których co najmniej jeden wyszedł w
czasopiśmie o min. 100 punktów, a pozostałe w czasopismach o min. 40 punktów.
4. Do dorobku zaliczane są artykuły wieloautorskie opublikowane w czasopismach punktowanych
tak jak podano wyżej pod warunkiem, że wkład doktoranta/ki (potwierdzony przez
współautorów) jest na poziomie co najmniej 50%.
5. Do dorobku zaliczyć można jeden artykuł napisany wspólnie z promotorem.

6. Co najmniej jeden artykuł z dorobku powinien być napisany samodzielnie.
7. Do dorobku nie zalicza się artykułów wydanych w czasopismach lub monografiach
redagowanych przez samego doktoranta (samą doktorantkę) lub przez jej/jego promotora/kę,
albo w których osoby te są członkami redakcji.
* Nowe postępowania: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
Rozdział 2 Stopień doktora, Oddział 1 Nadawanie stopnia doktora, Art. 187. Ust. 3:
Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór
opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa,
konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona
część pracy zbiorowej.

Stare przewody: (wszczęte przed 01.10.2019) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki:
Art. 13 ust. 2:
Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego
tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów
opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra
właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli
odpowiada warunkom określonym w ust. 1.

W przypadku starych przewodów, takie odniesienie do ustawy z 2003 r. jest możliwe z uwagi na
Ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (szczególnie art. 179).

