Uchwała Rady Instytutu Psychologii
z dnia 23. marca 2015 r.
w sprawie kryteriów publikacyjnych niezbędnych do wszczęcia przewodu
doktorskiego w Instytucie Psychologii UAM w dyscyplinach:
psychologia oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej,
terminu obrony rozprawy doktorskiej oraz warunków jakie powinien spełniać
jednolity tematycznie zbiór publikacji przedstawiany jako rozprawa doktorska
1. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
a) Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich – datę decyzji o przyjęciu na
studia doktoranckie w IP UAM.
b) Konspekt rozprawy doktorskiej – dokument, zawierający temat i koncepcję
rozprawy doktorskiej.
2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego w Instytucie Psychologii UAM jest
posiadanie w dorobku co najmniej dwóch prac naukowych (opublikowanych lub
przyjętych do druku), przy czym:
a) co najmniej jedną publikacją musi być artykuł naukowy opublikowany
w czasopiśmie naukowym z list A, B lub C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, lub monografia naukowa;
b) drugą publikacją może być artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie
z list A, B lub C MNiSW lub rozdział zamieszczony w pracy zbiorowej, lub
publikacja naukowa w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej
konferencji naukowej.
3. Jeżeli doktorant przedstawia publikację, której jest współautorem to publikacja ta:
a) powinna być artykułem opublikowanym w czasopiśmie takim, które posiada,
w roku publikacji, minimum 5 punktów.
b) doktorant musi złożyć pisemne oświadczenie określające jego indywidualny
wkład w powstanie publikacji (nie mniej niż 30%).
4. Osoby niebędące uczestnikami studiów doktoranckich w IP UAM wraz
z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego składają zobowiązanie do pokrycia
kosztów przewodu doktorskiego.
5.a) Uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych w IP UAM powinien złożyć
dokumenty, niezbędne do wszczęcia przewodu doktorskiego w IP UAM, na drugim
lub trzecim roku studiów. W szczególności, złożenie wspomnianych dokumentów,
w tym zatwierdzonego przez opiekuna naukowego konspektu rozprawy doktorskiej,
jest warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium doktoranckiego na trzecim roku
studiów.
b) Uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych w IP UAM winien złożyć
zatwierdzoną przez promotora rozprawę doktorską w czasie nie dłuższym niż sześć
lat od terminu rozpoczęcia studiów doktoranckich. W wyjątkowych i szczególnie
uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta i po pozytywnym zaopiniowaniu
przez promotora i kierownika studiów doktoranckich, Rada Instytutu Psychologii
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może przedłużyć ten czas, pod warunkiem, że doktorant zobowiąże się do pokrycia
kosztów przewodu doktorskiego.
6. Osoba przygotowująca doktorat w IP UAM a niebędąca uczestnikiem studiów
doktoranckich winna 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, Rada Instytutu
Psychologii może przedłużyć ten termin.
7. Ustala się następujące warunki, jakie powinien spełniać jednolity tematycznie zbiór
publikacji (o którym mowa w par. 13 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki), przedstawiany jako rozprawa
doktorska w IP UAM w przewodach doktorskich w zakresie psychologii oraz nauk
o poznaniu i komunikacji społecznej:
a) Zbiór winien składać się z co najmniej trzech pozycji (opublikowanych przed lub po
otwarciu przewodu). W jego skład nie mogą wchodzić publikacje, będące podstawą
otwarcia przewodu doktorskiego.
b) Co najmniej trzy pozycje ze zbioru powinny być artykułami z ministerialnych list A,
B lub C, w tym co najmniej jeden powinien być opublikowany w czasopiśmie z listy A.
W przypadku artykułów publikowanych w czasopismach z listy B liczba punktów
przyporządkowana tym czasopismom powinna być nie niższa niż 5.
c) W przypadku gdy w skład zbioru wchodzą prace zbiorowe, kandydat przedkłada
oświadczenia wszystkich współautorów każdej z prac zbiorowych, określające
(zarówno procentowo, jak i opisowo) indywidualny wkład każdego z nich w jej
powstanie. Indywidualny procentowy wkład kandydata w powstanie prac powinien
wynosić: w przypadku co najmniej dwóch prac – co najmniej 50%, w pozostałych –
co najmniej 30%.
d) Jeśli w skład zbioru wchodzą artykuły przyjęte do druku, kandydat przedstawia
stosowne zaświadczenie z redakcji czasopisma, uwzględniające informację o tomie
bądź numerze czasopisma, w którym artykuł się ukaże.
e) W streszczeniu, o którym mowa w par. 13. ust. 6. ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki kandydat wykazuje, że
przedstawiany zbiór spełnia warunek spójności tematycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem tematu wskazanego w uchwale o wszczęciu przewodu doktorskiego
oraz swojego indywidualnego wkładu w powstanie prac zbiorowych.
8.a) Niniejsza uchwała wchodzą w życie z dniem 1. maja 2015 r. z tym, że przepis
pkt 5.b) obowiązuje osoby przyjęte na studia doktoranckie w IP UAM od roku
akademickiego 2013/14.
b) Traci moc uchwała Rady Instytutu Psychologii UAM z dnia 5. listopada 2012
w sprawie kryteriów publikacyjnych niezbędnych do wszczęcia przewodu
doktorskiego w Instytucie Psychologii UAM w dyscyplinach: nauki o poznaniu
i komunikacji społecznej oraz psychologia.

2

