
Załącznik do Zarządzenia nr 29 Rektora PK z dnia17 kwietnia 2023 r. 

Komunikat nr 1 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie trybu działania i sposobu postępowania w 

sprawie zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej 

1. Doktorant, który ukończył zajęcia zgodnie z programem kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Politechniki Krakowskiej (SD PK), składa wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia 

doktora do przewodniczącego rady naukowej wydziału, właściwego dla dyscypliny w której 

nadawany będzie stopień doktora, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Trybu działania i sposobu 

postepowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego (załącznik do uchwały 

Senatu nr 7/n/02/2023 z 22 lutego 2023 r.). 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 kandydat dołącza: 

1)  oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o nadanie stopnia 

doktora (załącznik nr 2 do Trybu działania i sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia 

doktora i doktora habilitowanego ),  

2) rozprawę doktorską przygotowaną przez kandydata w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w formacie pdf, zapisanej na informatycznym nośniku danych, 

3) streszczenie rozprawy w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej  

w języku obcym również streszczenie w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w formacie pdf, zapisanej na informatycznym nośniku danych,  

4) pozytywną opinię na temat rozprawy doktorskiej sporządzoną przez promotora lub 

promotorów albo promotora i promotora pomocniczego (załącznik nr 3 do Trybu działania i 

sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego),  

5) informację o swoim dorobku publikacyjnym,  

6) informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora, jeżeli ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora, 

7) zaświadczenie o złożeniu rozprawy (Druk K1). 

3. Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, promotor sprawdza ją z wykorzystaniem Jednolitego 

Systemu Antyplagiatowego (JSA) w terminie do 30 dni od momentu złożenia wniosku (załącznik nr 

1 do Trybu działania i sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora 

habilitowanego) Raport z JSA, podpisany przez promotora dołączany jest do dokumentacji 

postępowania. 

3. Po złożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 2 kandydat otrzymuje podpisane przez 

przewodniczącego rady naukowej wydziału właściwego dla dyscypliny lub przedstawiciela 

dyscypliny, zaświadczenie o złożeniu rozprawy doktorskiej (Druk K1).  

4. Kandydat dostarcza podpisane zaświadczenie do Szkoły Doktorskiej, na podstawie którego Dyrektor 

SD PK wydaje zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w SD PK (Druk K2), które stanowi informację 

o przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 Trybu działania  

i sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego) 

5. Kandydat dostarcza podpisane przez Dyrektora SD PK zaświadczenie (Druk K2) do 

przewodniczącego rady naukowej wydziału właściwego dla dyscypliny, w celu uzupełnienia wniosku 

o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora. 

6. Od chwili wydania zaświadczenia (Druk K2) wszystkie formalności związane z postępowaniem  

w sprawie nadania stopnia doktora realizowane są przez radę naukową wydziału, właściwą dla 

dyscypliny. 

 

  



           Druk K1 

 
....................................................     Kraków, ………………… 
(pieczęć Wydziału) 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 
 
 

Zaświadcza się, że w dniu ……………… Pan/Pani*……………………………………............ 

nr PESEL/nazwa i nr dokumentu tożsamości* ……………………............................................. 

data urodzenia: ………………………. miejsce urodzenia: ………………………….................... 

złożył/a do Przewodniczącego Rady Naukowej Wydziału ……………………………........... 

…...............................................................................................................rozprawę doktorską. 

 

Temat rozprawy: …………………………………….................................................................... 

…................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

Promotor: ………………………………………………….............................................................. 

Promotor / Promotor pomocniczy*: 

………………………………………………................................................................................... 

 

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w SD PK. 
 
 

  
  
 

................................................................................. 
(podpis i pieczęć Przewodniczącego RN / Przedstawiciela Dyscypliny)
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

  



          DRUK K2 

 

....................................................     Kraków, ………………… 

(pieczęć Szkoły Doktorskiej PK) 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA 
W SZKOLE DOKTORSKIEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ (SD PK) 

 

 

Zaświadcza się, że Pan/Pani*……………………………………............................................... 

nr PESEL/nazwa i nr dokumentu tożsamości* ……………………............................................. 

data urodzenia: ………………………. miejsce urodzenia: ………………………….................... 

 

w dniu ………...................... ukończył/a kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki 

Krakowskiej.  

Pan/Pani*………………………………………………………………………… uzyskał/a efekty uczenia się 

w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na poziomie ósmym Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (8PRK) oraz posiada znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości co 

najmniej B2. 

Temat rozprawy: ……………………………………..................................................................... 

…................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

Promotor: ………………………………………………….............................................................. 

Promotor / Promotor pomocniczy *: 

………………………………………………................................................................................ 

 

Zaświadczenie wydaje się na potrzeby przedłożenia Przewodniczącemu Rady Naukowej 
Wydziału …............................................................................................................ jako 
załącznik do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora. 

 
 
 
.................................................................. 

(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK) 
 
 

  

 

 

*niepotrzebne skreślić 

pieczęć 
urzędowa 


