Zasady dotyczące prac doktorskich realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ
1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595) o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i jej
kolejnymi nowelizacjami, 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.
2. Składane jako rozprawa doktorska oryginalne artykuły naukowe muszą stanowić
spójną tematycznie całość, która jest zgodna z tematem otwartego przewodu
doktorskiego,
3. Do złożonego cyklu artykułów doktorant/doktorantka winien dołączyć polskojęzyczny
komentarz, wprowadzający w tematykę pracy oraz wyjaśniający problem badawczy
przedstawiony w publikacjach, z podkreśleniem najważniejszych wniosków.
Komentarz nie powinien przekraczać 20 stron maszynopisu.
4. Minimalne wymogi ustalone dla rozprawy doktorskiej przygotowanej w formie
zbieżnego tematycznie zestawu co najmniej 3 artykułów:
a) minimum jedna samodzielna praca z Thomson Scientific Master Journal List (tzw.
lista filadelfijska) lub European Reference Index For The Humanities (ERIH), lub
minimum dwie współautorskie prace z ww. list,
b) w przypadku prac współautorskich z listy Thomson Scientific Master Journal, suma
procentowego udziału doktoranta/doktorantki w poszczególnych pracach musi
stanowić co najmniej 100%, przy czym dla pojedynczych prac udział procentowy
doktoranta/doktorantki nie może być niższy niż 30%. W jednej z dwóch prac,
doktorant/doktorantka powinien być pierwszym autorem,
c) pozostałe prace w dysertacji (minimum dwie), muszą zostać opublikowane w
indeksowanych* czasopismach polskich lub zagranicznych, w języku polskim lub
angielskim. Procentowy udział doktoranta w poszczególnych pracach musi stanowić
co najmniej 100%, przy czym dla pojedynczych prac udział procentowy
doktoranta/doktorantki nie może być niższy niż 30%.
d) artykuły mogą mieć status „przyjęte do druku”, z nadanym numerem DOI lub należy
dołączyć dowód zaakceptowania pracy do druku (np. list od Redaktora czasopisma).
Artykuły nie mogą stanowić złożonych do druku manuskryptów.

e) jedna praca współautorska nie może być wykorzystana w dwóch różnych przewodach
doktorskich,
f) do artykułów współautorskich dołączona winna być deklaracja o zgodzie
współautorów na wykorzystanie danych z publikacji dla potrzeb przewodu
doktorskiego oraz deklaracja o procentowym udziale pracy doktoranta/doktorantki.
Dodatkowo, wymagana jest deklaracja o merytorycznym wkładzie
doktoranta/doktorantki oraz współautorów w poszczególne artykuły. Deklaracje
muszą zostać podpisane przez współautorów składanych prac.
* przez indeksowane, rozumie się czasopisma figurujące w co najmniej jednej bazie danych (np. Scopus)

