
 

 

ul. Radzikowskiego 152 

31-342 Kraków 

Tel. 12 662 8344 

e-mail:kisd@ifj.edu.pl 

 
 

 

Zarządzenie Nr 5/2022 

Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej 

z dnia 24.06.2022 r. 

 

w sprawie: trybu składania przez doktorantów rozprawy doktorskiej na zakończenie 

kształcenia w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej 

 

Na podstawie §12, §15 ust. 1 i §16 Umowy o utworzeniu szkoły doktorskiej pn.  

„Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska” z dnia 6 maja 2019 r. zarządzam  

co następuje: 

§1 

Określam tryb składania przez doktorantów rozprawy doktorskiej na zakończenie kształcenia 
w  Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej, który stanowi Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia. 
 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor 

      Krakowskiej Interdyscyplinarnej 

     Szkoły Doktorskiej 

 

        prof. dr hab. Andrzej Horzela 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

 
 

Tryb składania przez doktorantów rozprawy doktorskiej na zakończenie kształcenia w  
Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej (KISD) 

 

§1 

1. Doktorant przed złożeniem rozprawy doktorskiej jest zobowiązany do udokumentowania 

osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się oraz spełnienia warunków określonych w 

Programie kształcenia KISD, czyli uzyskania akceptacji  sprawozdania merytorycznego za 

ostatni rok kształcenia.  

2. Doktorant składa sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok kształcenia nie później niż na 21 

dni przed złożeniem rozprawy doktorskiej. 

3. W przypadku składania rozprawy doktorskiej w terminie innym niż zaplanowany w 

indywidualnym planie badawczym, doktorant przed złożeniem rozprawy jest zobowiązany do 

przedłożenia aktualizacji indywidualnego planu badawczego. Aktualizacja indywidualnego 

planu badawczego musi wskazywać właściwy termin złożenia rozprawy. 

 

§2 

 

1. Doktorant jest zobowiązany do złożenia rozprawy doktorskiej wraz z załącznikami 

określonymi w ust. 3 właściwemu Zastępcy Dyrektora KISD celem potwierdzenia przez  

Zastępcę Dyrektora KISD kompletności złożonych dokumentów na formularzu złożenia 

rozprawy doktorskiej.  

2. Następnie Doktorant składa rozprawę doktorską w jednym egzemplarzu do Dyrektora KISD 

za pośrednictwem sekretariatu KISD. 

3. Do rozprawy doktorskiej doktorant załącza: 

a. formularz złożenia rozprawy doktorskiej, podpisany przez właściwego Zastępcę 

Dyrektora KISD, 

b. elektroniczną wersję rozprawy doktorskiej na nośniku CD, 

c. pozytywną opinię powołanego promotora; w przypadku powołania dwóch promotorów 

każdy z nich przygotowuje osobną opinię; promotor pomocniczy nie przygotowuje 

opinii, 

d. w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku polskim streszczenie w 

języku angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym 

również streszczenie w języku polskim; 

e. w przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w 

językach polskim i angielskim. 

§3 

 

1. Data potwierdzenia przez Dyrektora KISD złożenia rozprawy wraz z wymaganymi 

załącznikami w sekretariacie KISD jest dniem zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej. 
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2. Po złożeniu rozprawy doktorskiej i spełnieniu wszystkich wymagań określonych w Programie 

kształcenia KISD doktorant otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły doktorskiej 

potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. 


