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Procedury postępowania w Instytucie Zootechniki - Państwowym 

Instytucie Badawczym przy nadawaniu stopni naukowych doktora i 

doktora habilitowanego  

 

Podstawa prawna: 

1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1668, z późn. zm.), w dalszej części zwanej również ustawą, wraz z przepisami 

wykonawczymi. 

 

Procedura postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie 

nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo 

 

I. Wymagane dokumenty do wyznaczenia promotora lub promotorów 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych 

w dyscyplinie zootechnika i rybactwo w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie 

Badawczym, zwanym dalej Instytutem, składa Dyrektorowi Instytutu: 

a.  wniosek o wyznaczenie promotora 

 w przypadku doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej, 

prowadzonej lub współprowadzonej przez IZ PIB, wniosek składa 

kierownik szkoły doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia 

kształcenia 

b. życiorys z wykazem osiągnięć naukowych, działalności dydaktycznej i 

popularyzatorskiej, udziału w projektach naukowych, oraz przebiegiem 

zatrudnienia,  

c. plan (proponowany temat, koncepcja i cele) rozprawy doktorskiej wraz z 

harmonogramem postępowania, 

d. propozycję osób do pełnienia funkcji promotora lub promotorów, spełniających 

warunki ustawowe wraz z uzasadnieniem i oświadczeniami o wyrażeniu zgody 

przez wymienione osoby. W przypadku, gdy proponowany promotor nie jest 
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zatrudniony w Instytucie Zootechniki PIB wymaga się dołączenia dyplomu 

poświadczającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego wraz z życiorysem 

naukowym, 

2. Promotor może sprawować jednocześnie opiekę nad nie więcej niż trzema doktorantami. 

 

II.  Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia 

doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo 

1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk 

rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo w Instytucie, który spełnia warunki 

wymieniane w art. 186 ust. 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 

lipca 2018 roku, składa Przewodniczącemu Rady Naukowej Instytutu: 

a. podanie o przeprowadzenie postepowania o nadanie stopnia doktora, 

b. rozprawę doktorską spełniającą warunki wymienione w art. 187 wraz z 

pozytywną opinią promotora lub promotorów w formie pisemnej, 

 rozprawę doktorską składa się w formie papierowej w 5 egzemplarzach, 

 do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim oraz 

języku polskim. Streszczenie nie powinno przekraczać objętości 2 stron, 

 streszczenia oraz pracę doktorską dodatkowo należy złożyć w postaci 

odrębnych plików PDF nagranych na płytę CD, 

c. uchwałę właściwej Rady Naukowej o wyznaczeniu promotora, promotorów lub 

promotora pomocniczego, 

d. zaświadczenie o zakończeniu kształcenia w szkole doktorskiej, 

e. opinię promotora dotyczącą raportu z analizy pracy doktorskiej przez Jednolity 

System Antyplagiatowy. 

f. dyplom stwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra 

inżyniera albo równorzędny lub dyplom potwierdzający ukończenie studiów za 

granicą i dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w 

którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub 

dyplom uznany za równoważny polskiemu dyplomowi, 

g. dokument stwierdzający posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub 

równorzędnego oraz dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego 
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Grantu” – jeśli kandydat do stopnia doktora uzyskał „Diamentowy Grant” 

(Programy „Diamentowy Grant” oraz „Doktorat wdrożeniowy”, o których mowa 

odpowiednio w art. 26 ust. 3a i 3f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym, realizuje się do dnia 31 grudnia 2019 r.), 

h. wykaz publikacji (w przypadku publikacji wieloautorskiej wymagane jest 

przedstawienie przez doktoranta merytorycznego wkładu w powstanie pracy, 

potwierdzone odpowiednim oświadczeniem współautorów), 

i. kopię publikacji koniecznej do rozpoczęcia postępowania, tj.: 

 jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w 

recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku 

opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 

2 pkt 2 lit. b ustawy, lub 

 jedna monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku 

opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 

2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii, 

j. certyfikat dokumentujący znajomość języka nowożytnego, co najmniej na 

poziomie B2 lub dyplom studiów poświadczający znajomość tego języka na 

poziomie biegłości językowej  co najmniej B2, 

k. wykaz proponowanych recenzentów (minimum 5), 

l. informację o przebiegu postępowania  doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się 

uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie, 

m. w przypadku rozpraw obcojęzycznych – wniosek o wyrażenie zgody na 

przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski, 

n. kwestionariusz osobowy, 

o. w przypadku osoby ubiegającej się o stopień doktora w trybie eksternistycznym – 

do wniosku dołącza się także oświadczenie o pokryciu kosztów postępowania. 
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III.  Tok postępowania – wyznaczenie promotora lub promotorów 

1. Dyrektor Instytutu  po zapoznaniu się z wnioskiem przekazuje dokumentację do 

oceny Komisji Rady Naukowej ds. Rozwoju Kadry Naukowej, która po wysłuchaniu 

prezentacji dotyczącej założeń rozprawy doktorskiej kandydata i rozmowie z nim oraz 

jego opiekunem naukowym (proponowanym promotorem), podejmuje decyzję o 

wystąpieniu z wnioskiem do Rady Naukowej o wyznaczenie promotora lub 

promotorów. Powyższa decyzja zostaje podjęta przez Komisję ds. Rozwoju Kadry 

Naukowej w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów. 

2. Promotora dla doktoranta kształcącego się w Szkole Doktorskiej prowadzonej lub 

współprowadzonej przez IZ PIB wyznacza się w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia 

kształcenia, natomiast promotora pomocniczego  - w okresie 12 miesięcy od 

rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

3. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora, a promotorem pomocniczym - pracownik naukowy albo nauczyciel 

akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 

4. Rada Naukowa w głosowaniu tajnym podejmuje decyzję o wyznaczeniu promotora 

lub promotorów. 

5. Zmiana promotora postępowania doktorskiego następuje w tajnym głosowaniu Rady 

Naukowej, na wniosek, zawierający merytoryczne uzasadnienie, dotychczasowego 

promotora lub doktoranta albo w przypadku negatywnej oceny promotora podczas 

oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej prowadzonej lub współprowadzonej przez 

IZ PIB  

 

 

IV.  Tok wszczęcia postepowania o nadanie stopnia doktora  

1. Rada Naukowa po zapoznaniu się z wnioskiem podejmuje uchwałę o: 

a. wszczęciu postepowania doktorskiego (w głosowaniu tajnym), 

b. wyznaczeniu, na wniosek promotora, 3 recenzentów rozprawy doktorskiej  

(w głosowaniu tajnym), 
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c. wyborze co najmniej 10-osobowej Komisji Doktorskiej w tym 

przewodniczącego  (z grona członków Rady posiadających tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego – w głosowaniu jawnym), która w przypadku 

trybu eksternistycznego pełni jednocześnie rolę Komisji Egzaminacyjnej 

podczas egzaminu z dyscypliny podstawowej. W skład Komisji Doktorskiej 

zaliczani są również recenzenci i promotor. 

2. Rada Naukowa uprawnia Komisję Doktorską do podejmowania uchwał (w 

głosowaniach tajnych) w sprawie: 

a. dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 

b. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i skierowania wniosku do Rady 

naukowej o nadanie stopnia doktora, 

c. przyjęcia wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej w celu skierowania go pod 

głosowanie Rady Naukowej (rozprawa doktorska może być wyróżniona jeżeli co 

najmniej dwie recenzje zawierają taki wniosek). 

3. Uchwały komisji doktorskiej podejmowane są w tajnych głosowaniach, bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

V.  Tok postępowania – nadawanie stopnia doktora  

1. Dyrektor Instytutu zleca wykonanie recenzji trzem recenzentom wybranym 

wcześniej przez Radę Naukową.  

2. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, która nie 

ukończyła kształcenia w Szkole Doktorskiej, winna złożyć egzamin z dyscypliny 

podstawowej, dokumentujący uzyskanie efektów uczenia, wymaganych dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK lub złożyć dokument poświadczający uzyskanie 

efektów uczenia, wymaganych dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. W przypadku 

negatywnego wyniku egzaminu Rada Naukowa, na wniosek doktoranta, może 

wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 

trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz. 

3. Egzamin odbywa się pod warunkiem otrzymania dwóch pozytywnych recenzji pracy 

doktorskiej złożonej przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora. 

4. Termin egzaminu podstawowego ustala Przewodniczący Komisji Doktorskiej. 
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5. Po otrzymaniu recenzji przewodniczący Komisji Doktorskiej zwołuje posiedzenie 

Komisji, na którym podejmowana jest uchwała o dopuszczeniu doktoranta do 

publicznej obrony rozprawy doktorskiej. W przypadku gdy Komisja Doktorska 

odmówi dopuszczenia do publicznej obrony doktorantowi przysługuje zażalenie do 

Rady Doskonałości Naukowej. 

4. Rozprawa doktorska jest sprawdzana przed wszczęciem postępowania doktorskiego z 

wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.  

5. Nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony doktorskiej, Instytut 

udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską, będącą pracą 

pisemną wraz z jej streszczaniem albo opis rozprawy doktorskiej, niebędącej pracą 

pisemną oraz recenzje.  

6. Komisja przygotowuje i przekazuje dane (rozprawę doktorską, streszczenia i recenzje) 

do wprowadzenia do systemu POL-on, niezwłocznie po ich udostępnieniu. 

7. W trybie eksternistycznym sprawdzany jest warunek  spełnienia 8 ramy PRK 

(prezentacja  mutimedialna podczas odpowiedniego posiedzenia Komisji 

wyznaczającej promotorów, certyfikat językowy, egzamin kierunkowy potwierdzony 

udział w konferencji naukowej, artykuł naukowy); 

8. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją Doktorską IZ PIB.  

9. Kandydat, w trakcie publicznej obrony, przedstawia główne tezy rozprawy doktorskiej 

w formie około 20 minutowej multimedialnej prezentacji, po której odbywa się 

dyskusja. 

10. Po publicznej części obrony pracy doktorskiej, Komisja Doktorska dokonuje (podczas 

tajnego posiedzenia, które jest protokołowane) jej oceny i w tajnym głosowaniu 

podejmuje uchwałę o przyjęciu obrony rozprawy doktorskiej. Następnie 

przygotowuje projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora – w celu przedstawienia jej 

na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej. 

11. Rada Naukowa (w głosowaniu tajnym) podejmuje uchwałę w sprawie nadania 

stopnia naukowego doktora nauk rolniczych. Do głosowania uprawnieni są 

członkowie Rady Naukowej posiadający, co najmniej, stopień doktora 

habilitowanego. 
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12. Rada dokonuje promocji doktoranta na stopień doktora i wręcza mu oryginał (i jeden 

odpis) dyplomu doktorskiego. Na wniosek doktoranta wydaje się dodatkowe odpisy 

dyplomu, w tym również w języku angielskim. 

 

 

VI.  Informacje dodatkowe 

Instytut wymaga, aby plan pracy doktorskiej miał następującą strukturę: 

P L A N    P R A C Y    D O K T O R S K I E J 

1. Tytuł  pracy. 

2. Przegląd literatury (synteza dotychczasowego stanu badań w zakresie tematyki pracy  

Doktorskiej) i hipoteza badawcza 

Cel pracy (uzasadnienie podjęcia pracy - cele poznawcze, utylitarne). 

3. Metodyka szczegółowa: 

a. materiał doświadczalny (np. opis grup doświadczalnych, gatunek, rodzaj, 

liczebność, wiek zwierząt itp.), 

b. rodzaj danych i sposób ich zbierania (opis technik laboratoryjnych 

stosowanych metod analizy materiału doświadczalnego, ankiet itp.), 

c. sposób opracowania danych (metody statystyczne, itp.) 

4. Lokalizacja badań. 

5. Termin rozpoczęcia, stopień zaawansowania i dalsze etapy zaawansowania pracy. 

6. 7.Harmonogram pracy wraz ze źródłem finansowania . W przypadku finansowania ze  

środków IZ PIB należy dołączyć kosztorys. 

7. Termin oddania promotorowi oprawionego maszynopisu pracy. 

8. Przewidywany sposób i zakres wykorzystania wyników badań. 

 

Plan opracował:          imię i nazwisko, data, podpis 

Konsultant:                 imię i nazwisko, data, podpis 
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Procedura postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i 

rybactwo. 

 
1. Stopień doktora habilitowanego może być nadany osobie, która spełnia warunki zawarte 

w art. 219 ust. 1-3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 

2. Kandydat do stopnia doktora habilitowanego składa, za pośrednictwem Rady 

Doskonałości Naukowej (RDN), odpowiedni wniosek, który obejmuje: 

a. opis kariery zawodowej, 

b. wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

c. wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

3. Rada Doskonałości Naukowej dokonuje oceny formalnej wniosku i przekazuje go w 

terminie 4 tygodni do wskazanego we wniosku podmiotu habilitującego. 

4. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku wskazany podmiot habilitujący może 

nie wyrazić zgody na przeprowadzenie tego postępowania i zwrócić wniosek do Rady 

Doskonałości Naukowej. 

5. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji 

habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów, spośród osób posiadających 

stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub 

artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędących pracownikami 

podmiotu habilitującego ani instytucji naukowych, których pracownikiem jest osoba 

ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego. 

6. Przewodniczący RN bezpośrednio po otrzymaniu z RDN informacji o wyznaczonych 

członkach komisji habilitacyjnej, przekazuje sprawę do komisji ds. rozwoju kadry 

naukowej. 

7. Komisja Rady Naukowej ds. Rozwoju Kadry Naukowej przygotowuje propozycje w 

sprawie powołania komisji habilitacyjnej w składzie:  

a. 4 członków wyznaczonych przez RDN, 

b. 2 członków zatrudnionych w IZ PIB posiadających stopień doktora habilitowanego lub 

tytuł profesora, w tym sekretarza, 
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c. recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora i 

uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem instytutu, 

d. przewodniczący Komisji Rady Naukowej ds. Rozwoju Kadry Naukowej przedstawia 

powyższą propozycję na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej. Rada Naukowa w 

głosowaniu tajnym powołuje komisję habilitacyjną. 

8. Po wyznaczeniu komisji habilitacyjnej przez Radę Naukową, jej przewodniczący przesyła 

wniosek habilitanta recenzentom i członkom komisji. 

9. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia wniosku, oceniają, czy osiągnięcia 

naukowe kandydata  odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 

ustawy i przygotowują recenzje. 

10. Komisja habilitacyjna może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć 

naukowych kandydata. 

11. Komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy jej składu, podejmuje uchwałę zawierającą opinię w 

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Opinia nie może być pozytywna jeżeli 

co najmniej 2 recenzje są negatywne. 

12. Na wniosek osoby ubiegającej się o stopień komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu 

tajnym. 

13. Sekretarz komisji habilitacyjnej przedstawia uchwałę komisji habilitacyjnej na najbliższym 

posiedzeniu Rady Naukowej. 

14. Stopień doktora habilitowanego nadawany jest bezwzględną większością głosów, w 

głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania. 

Do głosowania uprawnieni są członkowie Rady Naukowej posiadający, co najmniej, 

stopień doktora habilitowanego. 

15. Rada Naukowa udostępnia na stronie BIP wniosek osoby ubiegającej się o stopień 

doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej, recenzje, uchwałę 

zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o 

nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania. 

16. Wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie 

komisji habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w 

Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 
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Finansowanie awansów naukowych 

1. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub 

tytułu profesora, wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie. 

2. Opłatę wnosi się na rzecz IZ PIB.  

3. Opłaty nie pobiera się od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła 

kształcenie w szkole doktorskiej. 

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może zwolnić z opłaty w całości lub w 

części. 

5. W przypadku pracownika zatrudnionego w Instytucie, koszty postępowania ponosi 

Instytut. 

6. Wynagrodzenie ustala się zgodnie z przepisami ustawy. 

7. W skład kosztów wchodzą: 

a. w przypadku postepowania doktorskiego, tym: 

 wysokość wynagrodzenia promotora lub promotorów, recenzentów,  

 wysokość kosztów podróży służbowych promotora lub promotorów, 

recenzentów,  

 koszt dyplomów, 

b. w przypadku postepowania doktorskiego 

 wysokość wynagrodzenia recenzentów i członków komisji habilitacyjnej 

 wysokość kosztów podróży służbowych recenzentów i członków komisji 

habilitacyjnej, 

 koszt dyplomów, 

c. wysokość kosztów pośrednich postępowań wynosi 30% kosztów bezpośrednich. 

Przyjęto na 214. psoiedzeniu Rady Naukowej IZ PIB 26.06.2019 roku




