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WYTYCZNE DLA KANDYDATA DO STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA  

W DYSCYPLINIE GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 

 I GOSPODARKA PRZESTRZENA 

dotyczące rozprawy mającej postać zbioru opublikowanych 
 i powiązanych tematycznie artykułów naukowych  

 

1. Rozprawa doktorska w formie zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych powinna 

stanowić spójny tematycznie zbiór co najmniej trzech artykułów naukowych, z których co najmniej 

jeden jest opublikowany w czasopiśmie znajdującym się w bazie Journal Citation Reports. Doktorant 

musi być pierwszym autorem co najmniej połowy publikacji stanowiących rozprawę doktorską.  

2. Przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, kandydat 

powinien przedstawić główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej przed Radą Dyscypliny GSEiGP 

w formie prezentacji. 

3. Cykl publikacji składających się na rozprawę doktorską powinien być opracowany i przedłożony jako 

rozprawa doktorska, która winna być przygotowana przez doktoranta w formie manuskryptu o 

następującym układzie: 

1. Strona tytułowa 

2. Spis treści 

3. Wykaz prac naukowych wchodzących w skład cyklu (pełna bibliografia, punkty ministerialne i 

Impact Factor zgodne z rokiem opublikowania pracy). 

4. Autoreferat (max. 40 stron A4), na który składa się: 

a. Wstęp (uzasadnienie podjętej tematyki, przedstawienie badanego problemu na tle 
literatury przedmiotu) 

b. Cel pracy, główne problemy badawcze, hipotezy, metody badawcze, źródła danych 

c. Wyniki badań dokumentujące bezpośredni wkład doktoranta w powstanie publikacji 

będących podstawą rozprawy (zawartość tego rozdziału jest odzwierciedleniem 

procentowego udziału doktoranta w powstaniu danej publikacji wskazanego w 

oświadczeniu) 

d. Dyskusja 

e. Podsumowanie i wnioski (rozdział ten ma zawierać krótkie podsumowanie dotyczące 

przedstawionego w rozprawie problemu badawczego oraz syntetyczne, wypunktowane 

wnioski) 

f. Bibliografia (dotyczy publikacji, które cytowano w autoreferacie) sporządzona wg 

ustalonego formatu  

5. Streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim (1 strona A4) 

6. Streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (1 strona A4) 
7. Kopie opublikowanych prac wchodzących w skład cyklu publikacji (dane 

bibliograficzne lub nr DOI). 

 Poz ostałe element y rozpr aw y umieszczone w Aneksie: 

1. Oświadczenia doktoranta oraz współautorów dotyczących ich wkładu w przygotowanie 

opublikowanych prac naukowych (określenie udziału procentowego oraz na czym polegał ten 

udział, np.: koncepcja badań, zebranie materiału badawczego, wykonanie analiz laboratoryjnych, 

zebranie obserwacji, obliczenia statystyczne, napisanie maszynopisu pracy, odpowiedź na 

recenzje pracy). 


