
Wytyczne dotyczące manuskryptu rozprawy doktorskiej stanowiącego podstawę do uzyskania stopnia 

doktora 

Rozprawa doktorska, będąca przedmiotem obrony w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, przygotowana  

w formie manuskryptu - format A4 (5 egzemplarzy lub 4 egzemplarze w przypadku przewodów wszczętych  w 

terminie do 30.04.2019 r.) powinna spełniać następujące zalecenia:  

 

I. STRUKTURA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  

Manuskrypt rozprawy doktorskiej powinien składać się z następujących części:  

1. Strona tytułowa (zał. nr 1)   

2. Strona z podziękowaniami (akceptowana lecz nie obowiązkowa)  

3. Oświadczenie Promotora i Autora  - zał. nr 2 

4. Spis treści  

5. Streszczenie i słowa kluczowe (nie więcej niż 5 słów) w języku polskim (1 strona A4)  

6. Streszczenie i słowa kluczowe (nie więcej niż 5 słów) w języku angielskim (1 strona A4)  

7. Wstęp (badany problem na tle literatury przedmiotu)  

8. Problem badawczy/hipoteza i cel badań 

9. Materiały i metody  

10. Omówienie wyników badań i dyskusja  

11. Stwierdzenia i wnioski (rozdział ten ma zawierać syntetyczne, wypunktowane stwierdzenia i wnioski)  

12. Bibliografia  

  

I. Zalecenia edytorskie rozprawy doktorskiej  
Podstawowe zalecenia edytorskie:  

1. Strony A4 powinny być drukowane jednostronnie (dwustronnie w egzemplarzu przeznaczonym do Biblioteki  oraz 

w egzemplarzu do akt), z uwzględnieniem marginesów:  

górny – 2,5 cm  

prawy – 2,5 cm  

dolny – 2,5 cm  

lewy (na oprawę) – 3 cm  

2. Rozprawa doktorska powinna być numerowana w sposób ciągły, a każdy nowy rozdział rozprawy powinien 

rozpoczynać się od nowej strony.  

3. Numerowanie stron – numer prawostronny na dole strony (numeracji nie umieszcza się na stronie tytułowej  

i stronie z podziękowaniami).  

4. Czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12 pkt., interlinia 1,5, akapity 1 cm. Wielkość czcionki w 

przypadku rozdziałów głównych – 16 pkt, podrozdziałów – 14 pkt, tytułów tabel i rycin – 11 pkt. Tekst 

wyjustowany. 

5. Podstawowym kolorem rozprawy jest kolor czarny. Inne kolory mogą być wykorzystywane w przypadku 

sporządzania rycin oraz tabel.  
6. Rozprawa doktorska powinna być oprawiona: 

- 3 egzemplarze dla Recenzentów (lub 2 egzemplarze w przypadku przewodów wszczętych  w terminie do 

30.04.2019 r.),druk jednostronny, w okładkach twardych lub miękkich 

- 2 egzemplarze wydrukowane dwustronnie (do Biblioteki oraz do akt), w okładkach miękkich  

7. Do każdego egzemplarza rozprawy doktorskiej należy dołączyć płytę CD/pendrive z wersją elektroniczną 

rozprawy zapisaną w formacie doc., docx lub rtf. oraz w formacie pdf. 

  



Wytyczne  dotyczące przygotowania rozprawy doktorskiej w oparciu o cykl publikacji  

 

Rozprawę doktorską może stanowić spójny tematycznie cykl oryginalnych prac opublikowanych lub 

przyjętych do druku w recenzowanych czasopismach naukowych, znajdujących się w aktualnym wykazie 

czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt  

2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz. 1668  

z późn. zm.)  

 
 

 

II. Wymagania dotyczące autorstwa doktoranta w publikacjach stanowiących podstawę pracy 

doktorskiej:  

  

1. W przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest część pracy zbiorowej (pod warunkiem, że osoba 

ubiegająca się o nadanie stopnia doktora opracowała wydzielone jej zagadnienie, będące jej 

indywidualnym wkładem), kandydat dołącza oświadczenie wszystkich współautorów pracy 

zbiorowej, określające wkład każdego z nich w jej powstanie. 

2. W przypadku publikacji wieloautorskich spełnienie wymagania wskazanego w art. 186 ust. 1 pkt 

3 ustawy uważa się za spełnione, gdy indywidualny wkład kandydata w przygotowaniu artykułu 

naukowego, monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej, polegał na udziale w 

tworzeniu koncepcji, zaplanowaniu i przeprowadzeniu badań naukowych oraz redakcji 

manuskryptu.  

3. Wzór oświadczenia został określony Uchwałą 52/2020-2021 z dnia 28.05.2021 w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego 

doktora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

 

III. Cykl publikacji składających się na rozprawę doktorską musi być opracowany  

i przedłożony jako rozprawa doktorska, która powinna być przygotowana przez doktoranta 

w formie manuskryptu o następującym układzie:  

1. Strona tytułowa (zał. nr 1)  

2. Strona z podziękowaniami (akceptowana lecz nie obowiązkowa)  

3. Oświadczenie Promotora i Autora  - zał. nr 2 

4. Wykaz prac naukowych wchodzących w skład cyklu (pełna bibliografia, punkty MEiN i Impact 

Factor zgodnie z rokiem opublikowania pracy. 

5. Spis treści  

6. Streszczenie i słowa kluczowe (nie więcej niż 5) w języku polskim (1 strona A4)  

7. Streszczenie i słowa kluczowe (nie więcej niż 5) w języku angielskim (1 strona A4) 

8. Wprowadzenie teoretyczne na podstawie publikacji. 

9. Problem badawczy/hipoteza i cel badań 

10. Materiały i Metody (syntetyczny opis). 

11. Omówienie wyników i dyskusja (omówienie wyników badań dokumentujących bezpośredni 

wkład doktoranta w powstanie publikacji będących podstawą rozprawy (zawartość tego rozdziału 

jest odzwierciedleniem udziału doktoranta w powstaniu danej publikacji wskazanego w 

oświadczeniu). 

12. Wnioski  

13. Bibliografia (dotyczy publikacji, które cytowano w rozprawie doktorskiej).  

14. Kopie opublikowanych prac wchodzących w skład cyklu publikacji (dane bibliograficzne).  

15. Oświadczenia doktoranta oraz współautorów dotyczących ich wkładu w przygotowanie 

opublikowanych prac naukowych (określenie na czym polegał ten udział, np.: opracowanie 



koncepcji badań, zebranie materiału badanego, wykonanie analiz laboratoryjnych, zebranie 

obserwacji, obliczenia statystyczne, napisanie manuskryptu, przygotowanie odpowiedzi na 

recenzje pracy).  

 
 



Załącznik nr 1  

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE 

 

Wydział (opcjonalnie) 

Dyscyplina naukowa (obligatoryjnie) 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Rozprawa doktorska 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej 

 

Ph.D. thesis title 
 

 

 

 

 

Rozprawa doktorska wykonana w Instytucie/Katedrze/Zakładzie….. 

 

Promotor/Promotorzy: tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko 

Promotor pomocniczy: tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko* 

 

 

*podać, jeśli taka funkcja występuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, rok 

  



Zał. Nr 2 

 

 

 

Oświadczenie promotora rozprawy doktorskiej  

 

Oświadczam, że niniejsza rozprawa doktorska została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, 

że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego. 

 

 

Data ....................................  Podpis promotora ................................................... 

 

 

 

 

Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej 

 

Świadom/a odpowiedzialności prawnej oświadczam, że: 

 niniejsza rozprawa doktorska została przygotowana przez mnie samodzielnie pod kierunkiem Promotora/ 

Promotorów/Promotora pomocniczego* i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny  

z obowiązującymi przepisami. 

 przedstawiona rozprawa doktorska nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem 

stopnia naukowego. 

 niniejsza wersja rozprawy doktorskiej jest tożsama z załączoną na płycie CD  wersją elektroniczną. 

 

 

Data .....................................   Podpis autora  ............................................... 

 

 

*niepotrzebne skreslić 


