
Załącznik nr 1  

do uchwały nr 1/2021 Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej  

i Gospodarki Przestrzennej UMCS   

z dnia 5 lutego 2021 r.  

 

 

 

Zasady opracowywania rozprawy doktorskiej  

w formie zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych 

w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej UMCS w Lublinie 

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

spójny zbiór publikacji będący oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego, wykazać ogólną wiedzę 

teoretyczną kandydata w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz 

umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

2. Rozprawa powinna składać się z co najmniej czterech odrębnych publikacji. Co najmniej trzy spośród nich 

powinny być zrecenzowanymi artykułami opublikowanymi w czasopismach naukowych ujętych w wykazie 

czasopism punktowanych ministra właściwego do spraw nauki. Nie więcej niż jedna może być rozdziałem 

w zrecenzowanej monografii I lub II poziomu.  

3. Łączna liczba punktów uzyskanych przez doktoranta, zgodnie z zadeklarowanym w oświadczeniu 

wymienionym w pkt. 7 udziałem za te publikacje, według aktualnego wykazu czasopism punktowanych 

ministra właściwego do spraw nauki, powinna wynosić co najmniej 100. 

4. Nie więcej niż jedna z publikacji wymienionych w pkt. 2 może mieć status publikacji przyjętej do druku.  

5. Doktorant powinien być jedynym autorem minimum dwóch prac opisanych w punkcie 2. Udział doktoranta 

w każdej z pozostałych prac stanowiących część rozprawy doktorskiej powinien wynosić co najmniej 50%.  

6. Promotor powinien być współautorem przynajmniej jednej z prac opisanych w pkt. 2.   

7. Jeżeli w skład zbioru publikacji wchodzą prace wieloautorskie, doktorant jest zobowiązany przedłożyć 

oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie każdej z tych prac poświadczone przez 

pozostałych autorów.   

8. Rozprawa doktorska powinna mieć jeden ogólny tytuł i formę manuskryptu o następującej  strukturze: 

a) strona tytułowa; 

b) spis treści; 

c) lista publikacji wchodzących w skład rozprawy doktorskiej;  

d) autoreferat obejmujący: problem/temat badawczy, przegląd literatury przedmiotu, cele i pytania 

badawcze, hipotezy, metodologię, zakres badań i techniki pozyskiwania danych, prezentację 

wyników badań oraz ich omówienie, wnioski, bibliografię; 

e) aneksy:  

− kopie publikacji wchodzących w skład rozprawy doktorskiej; 

− oświadczenia doktoranta i współautorów o wielkości ich wkładu w powstanie każdej z 

publikacji, zgodne z regulaminem postępowania w przewodach doktorskich w UMCS.  

9. Rozprawa powinna być złożona w wersji wydrukowanej i oprawionej w jednym egzemplarzu oraz w formie 

pliku PDF. 

 

 


