Sopot, dnia ……………
……………..…………….……………….…………………
imię/imiona i nazwisko kandydata
……………..…………….……………….…………………
adres korespondencyjny
……………..…………….……………….…………………
nr telefonu / adres e-mail

Sz. P.
Przewodniczący/a
Rady Dyscypliny Ekonomia i finansów
Uniwersytetu Gdańskiego

WNIOSEK
o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, na podstawie rozprawy
doktorskiej
pt.:”……………………………………………………………………………………………..
Rozprawa doktorska powstała pod opieką:
promotora/ów*: ………………………………………………………………….……………
oraz promotora pomocniczego*: ……………………………………………………………....

Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane osobom ubiegającym się o nadanie stopnia
doktora określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 oraz w Uchwale nr 121/19 Senatu Uniwersytetu
Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim.

……………………………………………….
podpis kandydata

*Niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1. rozprawa doktorska w wersji elektronicznej (w formacie Word i PDF) oraz w wersji
papierowej, opatrzona streszczeniem w języku angielskim i w języku polskim.
Dodatkowo należy podać tytuł rozprawy i słowa kluczowe w obu językach. Wersja
papierowa powinna być wydrukowana dwustronnie w 7 egzemplarzach (lub w 6
egzemplarzach, jeśli był wyznaczony jeden promotor);
2. opinia promotora lub promotorów wraz z wydrukiem z systemu antyplagiatowego
(kandydat otrzymuje wydruk od promotora);
3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt
1 Ustawy (czyli dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, magistra
inżyniera lub tytułu równorzędnego);
4. wykaz dorobku naukowego spełniający warunek zawarty w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i
b Ustawy (posiadanie w dorobku co najmniej 1 artykułu naukowego lub 1 monografii
naukowej lub rozdziału w monografii oraz zawarty w art. 179 ust. 6 Przepisów
wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W przypadku publikacji wieloautorskiej dołącza się oświadczenia wszystkich jej
współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie;
5. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego
języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
6. pisemną zgodę kandydata na udostępnienie pracy doktorskiej w czytelni Biblioteki
Ekonomicznej UG – Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu
Gdańskiego;
7. pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w związku z
postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora oraz zgodę na wykorzystanie
wizerunku w celu opublikowania informacji o wyniku postępowania na stronie www
WE/WZR UG;
8. podanie kandydata do Przewodniczącego Rady Dyscypliny z prośbą o wyznaczenie
egzaminu doktorskiego i egzaminatorów. W podaniu należy wskazać dyscyplinę
naukową, do której należą zagadnienie naukowe objęte rozprawą oraz maksymalny
termin złożenia egzaminu.

