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UCHWAŁA nr 11812019
Rady Naukowej lnstytutu Techniki Budowlanej
z dnia 26 września2019 r.
określająca sposób postępowania w sprawie nadanla stopnla doktora nauk inżynieryjnotechnicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transpoń
w lnstytucie Techniki Budowlanej
§1
Działaląc na podstawie ań. 192 ust.2 ustawy zdnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (Dz.U. z2018 r. poz. 1668) Rada Naukowa lnstytutu Techniki Budowlanej po
zapoznaniu się z rekomendacją Prezydium Rady Naukowej z dnia 25 września 2019 r., określa
sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dla postępowań od 1 października
2Q19 r. w trybie eksternistycznym zgodnie zzałącznikiem do niniejszej uchwały,

§2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia,
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Załqcznik da Llcłmały nl, l/8/20l9 Rady łiaukawej I'{B z dnia 26 września20ł9 ł,

Sposób po§tępowania w §prawie nadania stopnia doktora nauk inĄnieryjnotechnicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
w InsĘtucie Techniki Budowlanej

I Akty prawne nłiązane

[2]
[3]

[4]
[5]

zdtia20

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (tekst jednolity
Dz.U.2018 poz. 1668 zpóźn. zm.)
Kodeks po§tępowania administracyjnego
Rozporządzenie Ministra NaŃi i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efęktów uczęnia się dla kwalifikacji
na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacj i (Dz. U. 201 8 poz. 2218)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września2018 r. w
sprawie dziędzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dńa 2I wrześńa 2018 r. w
sprawie dyplomów doktorskich, dlplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz.U.
2018 poz.1837)

[1] Ustawa

I|Zasady ogólne
1.

Instytut Techniki Budowlanej w'Warszawie (dalej ITB) posiada uprawnienia do nadawania

stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie
inżynieria lądowa i transport. Stopień naukowy nadaje Rada Naukowa Instytutu.
Postępowanie przeprowadza się w trybie eksternistycznp.
ż. W uzasadnionych przypadkach ITB ma prawo odmówić przeprowadzeniapostępowania w
sprawie nadania stopnia doldora. Decyzję podejmuje Rada Naukowa w drodze uchwały.
J. Opłatę za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora ponosi osoba ubiegająca się o
nadanie illub jej pracodawca. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika
naukowego koszty postępowania ponosi zatrudniĄąca go uczelnia, instyfut PAN, insĘrtut
badawczy lub instytutmiędzyrrarodowy. Opłńy zapostępowaniew sprawie nadania stopnia
doktora nie ponosi osoba, która ukończyłakształcenie w szkole doktorskiej.

Wysokośćopłaty ustala Dyrektor ITB w trybie Zarządzenia. W uzasadnionych przypadkach
Dyrektor ITB moze zwolnić z opłaty w całościlub w części.WysokośćopłaĘ nie moze
przekaczać kosztów postępowania uwzględniających w szczególności koszty
wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.
5. Postępowanie o nadanie stopnia doktora nauk inz5mieryjno-technicmych obejmuje cńery
części
1) etapprrygotowawczy,
2) wszczęcie postępowania,
3) postępowanie zasadnicze,
4) zakończęnie postępowania,

4.

6.

7.

III Etap przygotow aw czy
Deklaracja intencji i wniosek o wyznaczenie promotora
Osoba ubiegająca się o stopień doktora, zwana dalej kandydatem, spełniająca wymagania
ptzewidziane w art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy [1] składa do Dyrektora ITB deklarację
intencji o przeprowadzęnię postępowania o nadanie stopnia doktora nauk inzynieryjnotechnicznych w ITB oraz wniosek o wyznaczenię promotora lub promotora i promotora
pomocniczego lŃ - w uzasadnionych prrypadkach - promotorów (wzór nr 1).
Do deklaracji intencji i wniosku kandydat dołącza następujące dokumenty:
1) oryginał lub kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczonąptzez Biuro Rady
Naukowej,
2) CVkandydata,
3) kwestionariusz osobowy (załącznlknr 1),
4) ptoporycję tematu i koncepcji rozprary doktorskiej akceptowaną podpisem osoby
zarrierzającej pełnić funkcję promotora (załącznlknr 2),
5) zgodę na pełnienie funkcji promotora / promotorów / promotora pomocniczego
(załączniknr 3),
6) wniosek o powołanie promotorapomocniczęgowrazzuzasadnieniem(zńącmlknr

7)

4)

vlykaz publikacji naukowych kandydata,
8) oświadczeniezawterĄące informację o nie ubieganiu się dotychczas o nadanie
stopnia doktora lub o przebiegu uprzedniego przewodu doktorskiego/ postępowania
o nadanie stopnia doktora (załącznlk nr 5a lub załączniknr 5b),
9) opinię o kandydacie zawierającą jego charakterystykę naukową i zawodową; w
przypadku pracownika ITB :
- wydaną przezkierownika ZaŁJadu,
lub w przypadku kandydata nie będącego pracownikiem ITB:
opinię łvydaną przęz kierownika jednostki orgańzacyjnej, w której
zatrudniony jest kandydat i/lub
list polecający od autorytetu w dziędzinie zaintęresowań doktorskich
kandydata,

8.

9.

lO)oryginał lub kopię, poświadczoną przez Biuro Rady Naukowej, ceĘfikafu lub
dyplomu ukończenia studiów, potwierdzaj ącego znaj omośćnowozytne go języka
obcego na poziomie co najmniejB2 - fakultatyrrmie,
1 1) wniosek o wyrazenie zgody (fakultatywnie) na przygotowanię ro?pra\ły doktorskiej
w j ęzyku angielskim (zńączntk nr 6),
12)zgodętaprzetlllarzanie danych osobowych przęz ITB w związktl z opracowyvvaną
rozpraw ą doktorską (zŃącznlk nr 7),
13) potwierdzenie pokrycia opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
(zaliczka/ potwierdzenie wpłaty l dek|aracja intencji).
Dyrektor ITB po zasięgnięciu opinii Sekretarza Naukowego Instytutu kieruje wniosek do
Rady Naukowej.
Po sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym wniosku ptzez Biuro Rady
Naukowej zostaje on skierowany do Komisji ds. Stopni i Awansów Naukowych (dalej
Komisja III).

10.

Komisja III na swoim posiedzeniu bądż drogą elęktroniczną ocenia zasadnośó wniosku, a
w szczegóIności:
1) uzgadnia kandydatury na promotora / promotorów / promotora pomocniczego,
ż) ocenia zgodnośó tematyki rozptary z dyscypliną naukową inżynieńa lądowa i
transport,

3)

wskazuje przewidywany termin seminarium naukowego oraz sympoĄum.
Po posiedzeniu sporządzany j est protokół.

ll.Rada

Promotorzy
Naukowa na swoim posiedzeniu, na wniosek Przewodniczącego Komisji

III,

podejmuje uchwałę wyznaczĄącą promotora / promotorów / promotora pomocniczego w
postępowaniu.
12. Promotorem moze być osoba spełniająca warunki określone w Ustawie (art. 190 [1]) .
13.
zadah promotora należy
szczególności sprawowanie opieki naukowej nad

w

Do

przygotowaniem ro?prawy doktorskiej przęz kandydata oraz ocęna postępów naukowych
kandydata.
14. Promotorem pomocniczymmożę być osoba:
1) posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i
2) posiadająca stosowne doświadczenie w zakresie pracy naukowej i
3) nieposiadająca uprawnień do samodzielnego pełnienia funkcji promotora w
postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora.
15. Promotor (oraz promotorzy i promotor pomocniczy) możebyć zmieniony uchwałą Rady
Naukowej na wniosek Przęwodniczącęgo Komisji III, jeśli:

1) utracił on możliwośópełnienia funkcji promotora w rozumieniu art. 190 ust. 6 pkt.
2.ZUśawy[1l,
2) są prowadzone względem niego postępowania karne, ze szczegóInym

3)
4)
5)

6)

.

uwzględnieniem postępowań w sprawie praw autorskich,
zmarł lub z uwagi na stan zdrowia nie ma on mozliwości dalszego sprawowania
opieki nad przygotowaniem rozprary doktorskiej,
Komisja III w trakcie monitorowania postępów stwierdziła brak lub
niewystarc zaj ące §prawowanie opieki naukowej nad przy gotowaniem r ozpr awy
doktorskiej,
promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy złożyodpowiedni wniosek wraz
jego z uzasadnieniem,
osobaubiegająca się o nadanie stopnia doktora zŁoży odpowiedni wniosek vłraz jego
zuzasadnieniem.

seminarium doktorskie
16. Seminarium doktorskie organizuje Sekretarz Komisji III, a przeprowadza Sehętarz
Naukowy ITB, W seminarium uczestniczą uprawnieni członkowie Rady Naukowej profesorowie, profesorowie uczelni i profesorowie ins§rtutu, desygnowany promotor lub
promotorzy i promotor pomocniczy. Seminarium ma charakter otwarty; uczestnicząw nim
zwłaszcza pracownicy naukowi ITB i zaproszeni goście,w tym specjaliściz jednostki
zatrudniaj ąc ej kandydata.

I7.Podczas seminarium doktorskiego kandydat prezentuje swoją sylwetkę naukową,
przewidywaną tematykę rczprawy doktorskiej oraz proponowanego promotora l
promotorów / promotora pomocniczego.
18.

Po odbyciu seminarium doktorskiego odbywa się zamknięte posiedzenie Komisji III, na
którym ocenia się przebieg seminarium, trafnośćpodjęcia tematyki, umiejętności
kandydata, trafnośćdoboru promotora/promotorów i promotora pomocniczego. Pozytywna
rękomendacja jest udzielana,jeśli seminarium uzyskało co najmniej 6 punktów w skali od
1 do 10, jako średni wynik po odrzuceniu dwóch skrajnych ocen. Głosowanie jest tajne. Na
tej podstawie Przewodniczący Komisji III przedstawia Radzie Naukowej właściwą
rekomendację dotyczącą rozpoczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
poprzezwznaczenie promotora / promotorów / promotora pomocniczego. Posiedzenie jest
udokumentowanę poprzęz sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji III.

Sympozjum - weryfikacja kwalifikacji na poziomie 8 PRK
19. Efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK zgodnie zRozporządzeniem |3]
objęte sprawdzeniem ujęto w załącznikanr 8.
20. Sprawdzenie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, aw szczególności w
zakresie:

1) znajomościpodstaw naukowych inżynierii lądowej i transporfir,
2) tendencji rozwojowych inżynierii lądowej i transportu,
3) definiowania celów i programów badawczych, formułowania hipotez i
wnioskowania naukowe go,
4) komunikacj i naukowej, inicj owania dyskusj i, kłYy cznej oceny,
odbywa się w wyniku opracowania przez kandydata scenariusza i poprowadzenta
Sympozjum na zadany temat.
2I.Tęmat Sympozjum ustala Komisja III z obszaru podstaw naukowych i kierunków rozwoju
dyscypliny naukowej tnżynieńa lądowa i transport.
22.W Synpozjum, które ma charakter otwarty, uczestniczą zwłaszcza członkowie Rady
Naukowej oraz doktorzy zITB, Kandydat wygłasza obszerne wprowadzenie, a następnie
prowadzi dyskusję i przedstawia jej podsumowanie.
23. Członkowię Komisji III na posiedzeniu zamkniętym dokonują oceny przebiegu

w szczegolności oceniają:
1) wiedzę kandydata w zakręsie podstaw naukowych i tendencji rozwojowych
dysclpliny naukowej tnżynierta lądowa i transport,
2) umiejętności twórczego formułowania problemów badawczych i sposobow ich

Sympozjum,

3)
4)

a

rozwiązywania,
umiejętności krytycznej analizy, inicjowania i prowadzenia dyskusji,
odpowiednią postawę etyczną.

Po dyskusji, jeślisympozjum uzyskało co najmniej 6 punktów w skali od 1 do 10 jako średni
wynik po odrzuceniu dwóch skrajnych ocen, członkowie Komisji III podejmują większością
głosów decyĄę o zweryfikowaniu uczenia się na poziomie 8 PRK. Głosowanie jest tajne,
Posiedzęnie jest udokumentowane poprzez sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji III.

Jednolity System AnĘplagiatowy
24.Narzędziem sŁażącym w ITB do weryfikacji prac doktorskich pod względem plagiatu jest
Jednolity System Antyplagiatowy (dalej JSA).
25. Weryfikację w JSA przeprowadza się przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora.
26.Kandydat, po uzyskaniu akceptacji promotora, przekantje do Biura Rady Naukowej pracę
doktorską w wersji elektronicznej (w formacie doc oraz pdfl na nośniku (p$a CD lub
pendrive) oraz sl<łada oświadczenie (zŃącznik nr 9) i zgodę promotora (załączntk nr 10)
dotyczące JSA. Wersja elektronicznapracy nie moze przehoczyć 15 MB, a w przypadku
prac większychmoże się składać z kilku plików.
27. Na podstawie analtzy wyniku badania promotor pracy dlplomowej podejmuje decyzję:
1) o akceptacji Raportu zbadania w JSA, która oznaczabrakzastrzeżęhpromotora co

2)

do oryginalności praay,
o braku akceptacji Raportu, która oznaczapodejrzenie o nieoryginalności pracy.

przypadku podej rzenia

p

lagiatu

w

W

szczyna się pro c edury wyj aśniające.

IV Wszczęcie postępowania
Wniosek o wszczęcie postępowania
28. Kandydat składa do Biura Rady Naukowej wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora (wzor nr 2). Do wniosku dołącza:
1) rozprawę doktorskąprzygotowanązgodnięzwymaganiami art. 187 ust. 1-4 Ustawy
|Il oraz załączntkiem nr 11 (5 egzemplarzy rozptawy w wersji drukowanej oraz
wersję elektroniczną w formacie pdf na płycie CD lub pendrivie),
2) protokół potwierdzenia analizy antyplagiatowej (zaŁączntk nr L2) wraz z
wydrukowanym Raportem Ogólnym z systemu JSA,
3) pozltywną opinię promotora lub promotorów lub promotora i promotora
pomocniczego (załącznik nr 13),

4)

certyfikat lub dyplom ukończenia sfudiow potwierdzaj ący znajomośćnowozytnego
jęryka obcego na poziomie biegłościjęzykowej co najmniej B2 (eślinie został

złożonyuprzednio wraz z deklaracją intencji),
5) oświadczenieo przetwarzaniu danych osobowych (załącznlk nr 14).
29. Biuro Rady Naukowej sprawdza wniosek pod względem formalnym. W przypadku
pozytywnej weryfi kacj i p o stęp owan ie uw aża się za w szczęte.
30. Komisja III sprawdza wniosek pod względem merytorycznym, a następnie przedstawia
Radzie Naukowej rekomendację powołania 3 recęnzentów i komisji ds. przeprowadzęnia
postępowania.
31. Rada Naukowa na swoim posiedzeniu, na wniosek Przewodniczącęgo Komisji III,
podejmuje uchwały o:
1) powołaniu3 recenzentów zgodnie art. 190 ust. 2 Ustawy [1],
2) powołaniu komisji ds. przeprowadzęniapostępowania (dalej Komisja Doktorska) i
jej przewodntczącego.

V Postępowanie zasadnicze
Recenzenci
32.Recenzentem mozę być osoba spełniająca warunki ustawowe (art. 190 Ustawy [1]), będąca
jednocześnie autorytetem naukowym w zakresie prezentowanym przez pracę doktorską
kandydata.
33. Recenzentów proponuje Komisja III.
proces recenzowania
34. Recenzj a zawjera szczegołowo uzasadnioną ocenę spełnienia wymogów ustawowych (art.
i87 Ustawy [1]) stawianych rozprawom doktorskim. Termin wykonaniarecenzji wynosi 2
miesiące (art. 190 Ustawy [1]).
35.Recenzja może zawięrać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy
doktorskiej, które Komisja Doktorska przekazląe kandydatowi i promotorowi
(promotorom). W drodze uchwały Rada Naukowa wyTaza zgodę na uzupełnienię lub
poprawienie rozprawy doktorskiej. Kandydat przedkŁada Komisji Doktorskiej uzupełnioną
lub poprawioną rozprawę, która kieruje ją do ponownej oceny ptzez Ęch samych
ręcenzentów, Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy
w terminie jednego miesiąca od dnia zlęcęnta sporządzenia ponownej recenzji,
36. W przypadku przedstawienia rozprawy doktorskiej jako częścipracy zbiorowej kandydat
składa oświadczenie (załącznik nr 15) i przedstawia oświadczenia (załącznik nr 16)
wszystkich żyjących współautorów wskazujące wyodrębniony i samodzielny wkład
kandydata, w szczególności: istotny udztŃ w opracowaniu koncepcji artykułulpracy,
wykonanie częścieksperymentalnej oraz opracowanie i interpretacja wyników, Na tej
podstawie Komisja Doktorska dokonuje weryfikacji spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt.
3 Ustawy [1]. Oświadczęniasąprzekazywanę ręcęnzęntom razem zrozprawą doktorską.
37.Po otrzymaniu recenzji przewodniczący Komisji Doktorskiej może zwrócić się do
ręcenzenta o uzupełnienie recenzjt, szczegóInie gdy rccenzja:
1) nie zawierawymaganej oceny,
2) nie zawięrakonkluzji o spełnienilbądż nie spełnieniu warunków ustawowych,

Komisja Doktorska
38. Komisja Doktorska składa się przynajmniej z 9 człottków, w tym:

l)

przewodniczącęgo.
zastępcy przewodniczącego,

2)
3) sekretarza,
4) promotora, promotorów,
5) trzechrecenzentów.

promotora pomocniczego,

Członkowie Komisji Doktorskiej mają prawo głosu zgodnie z Ustawą [1].
39. Przewodniczącym i Sekretarzem Komisjikażdorazowo są członkowie Komisji III.
40. Do zadahKomisji Doktorskiej na\eży:
1) odbiór receĄi,
2) przeprowadzenie publicznej obrony rozpraw doktorskiej,
3) ocena przebiegu postępowania o nadanie stopnia, w tyrrr ocena przebiegu publicznej
obrony na posiedzeniu niejawnym Komisji Doktorskiej,

4)
5)

6)

podjęcie uchwały o przyjęciu publicznej obrony,
przygotowanie i zaakceptowanie w głosowaniu tajnym projekfu uchwały Rady
Naukowej o nadaniu stopnia doktora,
przygotowanie i zaakceptowanie w głosowaniu tajnym projektu uchwały Rady

Naukowej o wyróżnieniu rozprawy (nie obligatoryjne).

publiczna obrona
41. Publicma obrona doktorska organizowana jestprzez Komisję Doktorską zgodnie

z

art.

l88

i 191 ust. 1 Ustawy [1]. Obronę prowadzi Przewodniczący Komisji Doktorskiej.
4ż.ITB, nie później niż 30 dni przed wynaczonym dnięm obrony rozpraw doktorskiej,
udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską b ędącąpracą pisemną
vłraz z jej streszczeniem otazrecenzje.
43. W obronie, która ma charakter otwarty, uczestniczączłonkowie Komisji Doktorskiej, Rady

Naukowej oraz pracownicy naukowi ITB i zaproszeni goście,w tym specjaliściz jednostki
zatrudntaj ąc ej kandydata.
44. Informację o obronie zamięszcza się na stronie www oraz w gablotach informacyjnych, a
drogą mailową powiadamia się właściwewydziĄ uczelni wyzszych.
45. Podczas obrony:
1 ) promotor przedstawia sylwetkę i osiągnięc ia kandy data,
2) kandydat przedstawia główne zŃożęniai wyniki rozprawy doktorskiej,
3) przedstawiane są recenzje rozprawy,
4) kandydat przedstawia odpowied zi na uwagi recenzentów,
5) odbywa się otwarta dyskusja.
46. Członkowie Komisji Doktorskiej na posiedzeniu zamkniętym dokonują oceny przebiegu
postępowania o nadanie stopnia doktora i obrony doktorskiej. Po dyskusji członkowie
Komisji Doktorskiej podejmują większościągłosów decyzję o przyjęciu lub odmowię
przylęcia obrony doktorskiej. Głosowanie jest tajne.
47.Wyróżnienie rozprawy doktorskiej moze mieć miejsce jeśli:
1) uzyskała ona wyłączrtie pozytyvne recenzje,
2) wniosek o wyróznienie rozprawy doktorskiej został uzasadniony pisemnie,
3) kandydat opublikował (ako główny/wiodący/pierwszy autor) w czasopiśmie z listy
JCR co najmniej jeden artykuł z zaktesu tematyki pracy doktorskiej lub uzyskał
patent z zal<ręsu tematyki doktorskiej (ako główny autor),
4) rozprawauzyskała co najmniej 8 punktów w skali od 1 do 10 jako średniwynik
głosowania przez Komisję wniosku o wyróznienierozprawy (po odrzuceniu dwóch
skrajnych ocen).
48. Przewo dniczący Komisji Doktorskiej na posiedzeniu Rady Naukowej składa sprawozdanie
z przebiega postępowania i przedstawia pĄekty stosownych uchwał, Uprawnieni
członkowie Rady - profesorowie, profesorowie uczelni i profesorowie instytutu - w
głosowaniu tajnym podejmują uchwałę o nadaniu lub nie nadaniu stopnia i opcjonalnie o
wyróznieniurczprawy.

Y
49.

Zakończenie p ostępowania
Nadanie stopnia doktora

Po podjęciu uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora naŃ inzynieryjnotechnicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport zostaje sporządzony
dyplom doktorski (zńącznik nr 17) odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia |5l,
opatrzony odpowiednimi pieczęciami i podpisany przez promotora (promotorów,

promotora pomocniczego), przewodniczącego Rady Naukowej i Dlrektora ITB.
50. Na posiedzeniu Rady Naukowej kandydat składa tradycyjne ślubowanie(zŃącznik nr 18),
potwierdzone uściskiem dłoni promotora / promotorów.
51.

Po złożenil ślubowania następuje wręczenie przęz przewodniczącęgo Rady Naukowej i

Dyrektora ITB dyplomu doktorskiego.
S2.Uroczystość kończą wypowiedź doktora oraz gratulacje dla doktora.

vI postanowienia końcowe
53. Tryb odwoławczy doĘczący odmowy dopuszczenia do publicznej obrony oraz odmowy

nadania stopnia doktora reguluje art. I9I ust. 2 i art. I93 Ustawy [l].
54. Kandydatmożę wystąpić o umorzenie postępowaniana kźdym jego etapie.
55. W sprawach nieuregulowanych powyzsą/mi przepisami zastosowanie mają przepisy prawa
lI,2]. W przypadku braku przepisów decyzje podejmuje Rada Naukowa ITB.
Dokumenty: wzory i załąqzniki:
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o
.
.
.
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wzór nr 1: wniosek kandydata o wznaczęnie promotora lub promotora

i

promotora

pomocniczego lub - w uzasadnionych przypadkach - promotorów
zńączrtik nr 1: kwestionariusz osobowy kandydata

zŃącznik

nr 2:

propozycja tematu

i

koncepcj

a rozpraw

doktorskiej kandydata

akceptowana podpisem osoby, zarnierzającej pełnić funkcję promotora

załącznik nr 3: zgodana pełnienie funkcji promotora
zńączrtik nr 4: wniosek kandydata o powołanie promotora pomocniczego wraz z
uzasadnieniem
załączni:k nr 5a: oświadczenie kandydata zawierające informację o nie ubieganiu się
dotychczas o nadanie stopnia doktora
załącznik nr 5b: oświadczenie kanilydata zawierające informację o przebiegu uprzedniego
przewodu doktorskiego/ postępowania o nadanie stopnia doktora

zńącznik nr 6 (fakultatywnie): wniosek kandydata o wyrńenie zgody na przygotowanie
rozprawy doktorskiej w języku angielskim
zńącznik nr 7: zgodanaprzetwarzanie danych osobowych kandydata przęzITB w związlol
z opracowyw aną rozprawą doktorską

zńącznik nr 8: efekty uczęnia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK
załącznik nr 9: oświadczeniekandydata dotyczące praw autorskich i Jednolitego systemu
Antlplagiatowego
zńącznlk ff 10: oświadczęnie promotora dotyczące Jednolitego systemu
Antyplagiatowego

.
.
.
.
.
o
.
.
.
.

wzór nr 2: wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

zńącztlik nr 1 1: strona tyfułowa rozprawy doktorskiej
załącznik nr 12: protokół potwierdzenia analizy antyplagiatowej
zńącznik nr 13: pozyĘwna opinia promotora lub promotorów lub promotora i promotora
pomocniczego
zŃączrtik nł 14: oświadczenie karrdydatao przetwarzaniu danych osobowych
załącznik nr 15: oświadczenie kandydata doĘczące jego wkładu w przygotowanie
publikacji
zńączrtik nr 16: oświadczenie współautora dotyczące jego wkładu w przygotowanie
publikacji
zńącznik nr 17: wzór dyplomu
załącznik nr 18: tekst tradycyjnego ślubowania
załącznik nr 19: wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim

Wzór nr

(tytuł zawodowy, imię

1

(nĘscouaść,datĄ

inarwisko lrandydata)

oRCID
(adres zamieszkania)

(nam

e

r

tel e fo nu ko nt akt ou

e

go)

(adres e-mail)

Szanowny Pan

dr inż. Robeń Geryło
Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Wniosek

o W\fiIaezenie

promotora/promotoródpromotora i promotora pomo§niczĘa|
rozprawy doktorskiej

Zamrctzamńiegac się o prreprowadzenie postępowania w spra\ilie nadania stopnia doktora

naŃ inąmieryjno-technicznych w Instytucie Techniki Budowlanej. W zwią*u z powYżsrYm
zwTac{lm

się

z

prośbąo vlyznaczeńe promotora/promotońdpromotora

pomocniczegol rozpra\ńry doktorskiej

w

obszarze

i

PrOmotora

naŃ technicmycĘ dziedzińę

nauk

inzyrrieryjno-technicznyĄ w dyscyplinie inżynieria lądowa i tansport.

Zwńęrzam przygotowac rozprawę doktorsĘ w

jęryku
.

Na

promotora/promotoró#promotom

i

polskim/angielSkimlŹ,

ffi

temat

..(nie tytuł, tylkn tematyka pracy)

promolora pomocni"zego' ro?pTawy doldorskiej

proponuję

(podpis kandydatĄ

l
2

niepotrzebne skeślić

wymąane ulpehrienie zńącalkanr

6
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Wzór nr

1

Załącznikt:

1. oryginał lub kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną przez Biuro

2.
3.
4.

5.
6.
7

.

8.

9.

Rady

Naukowej,
CV kandydata,
kwestionariusz osobowy (załączntknt I),
propozycję tematu i koncepcji rozprasv1l doktorskiej akceptowaną podpisem osoby
zamierzającej pełnić funkcję promotora (zil,ącznikff 2),
zgodę na pełnienie funkcji promotora / promotorów / promotora pomocniczego (załącznik
m 3),
wniosek o powołanie promotora pomocniczęgo wtaz z uzasadnięniem (załącznik nr 4)

Wkazpublikacji naukowych kandydata,
oświadczenie zawierające informację o nie ubieganiu się dotychczas o nadanie stopnia
doktora lub o przebiegu uprzedniego przewodu doktorskiego/ postępowania o nadanie
stopnia doktora (załączntk nr 5a lub załącznik nr 5b),
opinię o kandydacie zawierĄącą jego charakterystykę naukową i zawodową w przypadku

pracownika ITB:
wydaną pIzęz kierownika Zakładu,
lub w przypadku kandydata nie będącego pracownikiem ITB:
opinię wydaną ptzez kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony
jest kandydat i/lub
list polecający od autorytetu w dziędzinie zainteresowań doktorskich kandydata,
10. oryginał lub kopię, poświadczonąprzęz Biuro Rady Naukowej, certyfikatu lub dyplomu
ukończenia studiów, potwierdzającego znajomośćnowozytnego jęrryka obcego na
poziomie co najmniej 82 - fakultatlłvnie,
1 1. wniosek o wyrazenie zgody (fakultatywnie) na przygotowanie rozprawy doktorskiej w
języku angielskim (załączntkff 6),
12. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przęz ITB w zwtązku z opracowywaną
T o zpr aw
ą doktorską (zńącznik ff 7 ),
13. potwierdzenię pokrycia opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
(zaliczkal potwierdzenie wpłaty / deklaracja intencji).
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.Aldrzej Garbacs
Pruewodnicący Rady Naukowej
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CICI_611 Warszawa

Wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora

Zwracam
p§§tępowsnia

o

się

z

prośbą§ pfzęprowadzenie \ry In§tytrlcie Te§hniki

nądąnie §topnia doktorą

w

ob§z&rue nauk teehniszrtyvh, dgicdainl§ nalk

inzyniefrnołeńnieznycĘ w dyscyplinie inzynioria Ęowa

rfiv,golawp,

am rozprawę doktorską w

Budowtrane;j

języku

i transpott.
,...i....łi pod tnułem }.9i!r.r-t.!-li1.

(padpis kandy,dątg)

ZaĘczniki:

1.

Weó,r

nr2

dokorsĘprąrgotow,aną zgodnie z wymag€Jliami,fit, 187 ugt_, 1-4 U§tawy [1] oraz
załącmrikinnn nr 11 (5 og.zemplarzy r§ąprawy w wersji drukoqąnęj .oraz wasJę e-lektro.nieaną
w fbrmaeiapdfnapĘcie eD lut pendrivie),
ż. protokół pofiłł_ier,dzenh araliz,y aTttyplĘiatovoJ (załąeznik nr lP) waz źwydrukowanyrn
Rapottem Ogóln:ym a:§y§tęnnu J§Al
3,, po€ytywną opi_nię p_ronrotora lub pronrotońw lub pronlfiorą i p_r§lnotptą po.moeniczęo

4,
5.

rozpfirwę:

(e,ałacariknr 13),
a€nryfikat 1ń dyplam ukońogęnia gtudiórv potwier.dząiąey znąi,orność ńowozytlrngo języka
o,brcąo na poziomie biegłośeij,ęz,ykowej co najmniej B2 fieślinie został zła,żanyuprze,dnio
wrao' ż doklaraqj ą inteneji),
oświądczęnie o przetwarzaniu danych osobowych (zŃącmiknr l4).
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Nas*isko rodowe
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Zńączniknr 4

(miejscowość, data)

(tytuł zawodowy, imię i narwisko promotora)

\ilniosek

1.

o powołanie

promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim

Imię i nazwisko kandydata:

ż. Tematyka

rozprawy doktorskiej :,...............

3.
4.
5.

Imię, nazwisko i stopieńltytń naukowy promotora:

6.
7.

Miejsce zatrudnienia promotora pomocniczego| ......,.

Imię i nazwisko promotora pomocniczego: ..........

Dziędzinai dyscyplina naukowa, zktórej promotor pomocniczy uzyskał stopień doktora:

Krótki opis planowanej roli promotora pomocniczego podczas badń naukowych
prowadzonychptzez doktoranta (mozna także podaó wybrane publikacje autorstwa
promotora pomocnicze go, potwie r dzające

je

(podpis proponowanego promotora
pomocniczego)

go kompetencj e naukowe)

:

(podpis proponowanego promotora)

strona

lzl

X.
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Załączniknr 5b

(mieiscowość,data)

(tytuł zawodowy, imię i nazwisko kandydata)

oRCID

oŚwIADCzENIE o rRZEBIEGU popRZEDNIEGo poSTĘpowANIA o
NADANIE STOPNIA DOKTORA
Niniejsz;łn

w

obszarzę.: :::ii:::T]

:: ::::::i,T

się o nadanie stopnia doktora

w dyscyplinie

dziedzinię.

Przewód doktorski prowadziła
....,,. (podać pełnq nanłę rady wydziału/ rady
uczelni - senat?/rady naukowej oraz pełnq nanłę uczelni bqdź innej jednostki organizacyjnej

pr z epr ow adz aj qc ej pr zew ó d do kt or s ki).

Przebieg przewodu/postępowaniabyŁ następujący (,należy wymienić wszystkie czynności, w
tym kończące się uchwałami rady jednostki prowadzące1 przewód, według wymienionych
poniZej przykładów):

dniu..
.. Rada Wydziału/Uczelni,Naukowa .....,
doktorskie
doktorski/postępowanie

wszczęła przewód
fla

temat.

i

vqlznaczyła promotora

w

przewodzie

w

osobie.

(tytuł/stopień naukowy, imię i nanvisko, na^,Ą)a uczelni/jednostki organizacyjnej);

dniu ...... zostńazŁożonarozptawadoktorska wraz zpozytyv,lnąopinią promotora;
-w
dniu
.. Rada WydziałulUczelni/Naukowa vłyznaczyŁa recenzentów
-w rozprary w osobach:
(tytuł/stopień naukowy, imię i nanłisko, na^ła uczelni/jednostki organizacyjnej)
(tyt uł/s t o pi

(tyt uł/s t o p

i

e

ń naukow y, imi ę i nanł i s ko,

na+,v

a

u c z e l n i /j e

dn

o s t

ki

e

ń naukow y, i mi ę i nanł i s ko,

na^,Ę

a
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o s t
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dniu
-wpowołana ptzez Radę
(odmowie ptzyjęcia w

o rg

ani z a cyj n ej)

..... Rada WydziałuUczelni,Ą{aukowa (komisja doktorska
Wydziału/UczelniA{aukową) podjęła uchwałę o przyjęcitl
związku z negatywną/negatyłvnymi opiniami recenzentów)
rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu/ niedopuszczeniu) jej do publicznej obrony;

dniu
-wgłosowania Rady

. odbyła się publiczna obrona rcz;prary doktorskiej, jednak w wyniku
WydzińullJczelniA{aukowej (komisji doktorskiej) obrona nie została

przyjęta;

dniu

.Rada WydziałuAJczelniA{aukowa podjęła uchwałę odmawiającą

nadania stopnia doktora;

ZdąązłŃ.nr 5b
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Ra{a Wy:dzfułrfUczęlniNaukowa
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(tytuł zawodowy, imię i nazwisko kandydata)

oRCID

KL AU ZaLA DOTYCZĄC A OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

z ałi. 13 ust. I i 2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
o ochronie danych osobowych z dniaZ7 kwiętnia20l6 r. (RODO) informuję, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest lnsty.tut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa
Zgodnte

2.
3.

1, 00-611 Warszawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej, ul.
Filtrowa 1, 00-611 Warszawa,; telefon (22) 5796 466 adres email: iod@itb.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwaTzane będą w nizej wymienionych, prawnie uzasadnionych
celach:

-

4.
5.

6.

7.
8.

prawidłowej realizacji postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
spełnienia wymogów archiwalnych i statystycznych,

opublikowania

w

Biuletynie Informacji Publicznej rozprary doktorskiej wraz

ze

streszczeniem i recenzj ami,
zamieszczen|a informacji dotyczących postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na
- stronie internetowej ITB wrłw.itb.pl,
kontrolirozpraln1l doktorskiej za pomocą systemu jednolitego systemu antyplagiatowego.
-Podstawa prawna ptzetwarzania danych rozporządzenie PE iRE 67912016 RODO art. 6 ust. 1
lit. c.
Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu niz wskazane
or az nię bę dzie ich udo stępniać innym o db iorc om.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzanta, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie ptzęz Pani{Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i służyv,yłącznie
do realizacji postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Jest Pani/Pan zobowiązanaly do
ich podania. Ewentualne niepodanie tych danych praktycznie uniemozliwi rcalizację
postępowania w sprawię nadania stopnia doktora.
PanilPana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyĄ| w tym do profilowania.
PantlPana dane osobowe będą przechowywane na mocy przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983
r, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Czas przechowywania jest określonyw
wewnętrznej instrukcji ITB i nie jest dłlższyniż to niezbędne do ochrony prawnie
uzasadnionych interesów ITB.

oŚwrłuczENIE

Wyrazam zgodę na przetwarzanie pTzęz Instytut Techniki Budowlanej moich danych
osobowych w zakresie: fotografia, głos, imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, lokalizacja
miejsca pracy, lokalizacja miejsca zamieszkania, wykształcenię i dorobek naukowy.

-

lit.a.

Podstawa do złożęniaoświadczenia: rozporządzenie

PE iRE

6791 2016

(czyt e lny p

o dp i s

RODO art. 6 ust.

kan dy dat a)

1
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Efekty uczenia się w odniesieniu do składników 8 poziomu PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji)

Kod

Sposób weryfikacji

Charakterystyka składnika opisu

składnika
onisu

Etap w
postępowaniu

Wiedza -zna i rozumie:
dorobęk autorltetów naukowych w
zakresie podstaw teoretycznych (state-ofthe-art) w dyscyplinie inĄn.ieria lqdowa
i transport;
główne trendy rozwojowe dyscypliny
naukowej inżynieria lqdowa i transport;
akfu alny dorobek naŃowy prezentowany
na łamach międzynarodowych czasopism
naukowych oraz najnowsze osiągnięcia w
dysclplinie inżynieria lqdowa i
trąnsport, w zakresie własnej tematyki

P8S_WG

,

badawczej;
metody prowadzenia badań naukowych,
zwłaszcza w ramach projeldów

badawczych;

fundamentalne dylematy współczesnej

cywilizacji, zwłaszcza w zakresie
ówtow ażon e go budownictwa;
etyczne. ekonomiczne. prawne i inne
istotne uwanrnkowania działalności
badawczej, w tym zasady dotyczące
zr

P8S WK

ochrony własnościintelektualnej i praw
autorskich;

podstawowe zasady transfęru wiedzy do
sfery gospodarczej i społecznej,

-

zna podstawowe pojęcia w

dysclplinie inżynieria lqdowa i

transport:
zna największe osiągnięcia w
dyscyplinie inĄnieria lqdowa i
tr ąns p or t, potrafi przyw ołac nazwiska
twórców;
potrafi przedstawić główne trendy
rozwojowe w zakręsię własnej
tematyki badawczej.
zna specyfikę czasopism naukowych i
technicznych (kraj owych i
zagr aniczny ch) w dyscypl i n ie
inżynieria lqdowa i transport,
zwłaszcza z zakresu własnej tematyki
badawczej
potrafi wskazać największe dylematy
wspólczesnej cyw ilizacj i w
odniesieniu do dyscypliny inżynieria
lqdowa i transport;
znazasady ochrony praw autorskich
or az korzy stania z procedury
antlplagiatowej;
znazasady finansowaniabadań
naukowych oraz mozliwości

Sympoąum
doktorskie

sympozjum
doktorskie

komercj alizacj i wyników badań

naukowych i know-how:
zna zasady i warunki przeprowadzania
postępowań w sprawie nadania
stoonia doktora;

-

P8S_UW

Umieiętności- potrafi:

wykorzystać dorobęk naukowy zarowna polski, jak i światowy - w
dysclplinie inĘnieria lqdowa i transport
oraz określićjego wpĘw na działalność
inżynierską,
w zakresie rozwiązywania złożonych
problemów lub wykonlłvania zadań o
charakterze badawczym:
o samodzielnie sformułowaćhipotezy
badawcze, problem badawczy oraz
zaproponować i wykonać badania,
zmierzające do jego rozwiązania,
o stosować i rozwijać w sposób
twórczy wiedzę w zakresie technik

właściwiecytuje innych autorów w
swoich publikacjach i wystąpieniach
publicznych;
stosuje i rozwija wiedzę w zakresie
technik badawczych, w tym
dotyczącej niepewności pomiaru i
analizy statystycznej wFików badań;
potrafi opracować i przeprowadzic
samodzielne badania naukowe w
różnych środowiskach;
potrafi określićewenfua|ne praktyczne
zastosowanie wpików badań i
oszacować efekty ich aplikacji, w tym
efektv ekonomicznę. sosoodarcze i

S}mpoZJum

doktorskie

ZŃączniknr
badawczych, w tym dotyczącej
niepewności pomiaru i analizy

o

o

statystycznej wyników badań
formułować wnioski wstępnę,
szczegółowe i końcowe, baru.iąc na
wytikach badań własnych w
odnięsieniu do dotychczasowego
stanu wiedzy,

opracowacraportZ

adzonych badań l analiz1'
określićwkład wyników badań w rozwój
dysclpliny oraz możliwośćich
pr zeprow

społecme,
przeprowadził sympozjum doktorskie
aktywnie prezentował swoje
argumenty podczas synpozjum
był uczestnikiem przynajmniej j ednej
konferencji naukowej
brał udziń w projekcie badawczym
lub poprawnie przeprowadzlł badanię
naukowe;

e działanla na
uzyskiwania patentów;
podej muj

r zę

cz

praktycznego wykorzystania z
uwzględni ęniem efektów ękonomicmvch

P8S UK

upowszechniać wyniki badań w
m iędzynarodowych czasopismach
naukowych;
popularyzować naukę wśród
społeczeństw a, poprzęz publikacje w
czasopismach popularno-naukowych lub
udział w popularyzatorskich
wydarzeniach naukowych;
inicjować dyskusje i debaty;

przeprow adził sympozjum doktorskię
aktywnie prezentował swoje
argumenly podczas sympozjum
był uczestnikiem przynajmniej jednej
konferencji naukowej;
lczestniczyć w dyskursie naukowym,
przedstawiaj ąc odpowiednie
argumenty wspieraj ące prezentowany
punkt widzenia;
wziąć udział w międzynarodowej
konferencji prowadzonej w języku
angie lskim, naw iązać kontakty

SympozJum

doktorskie

naukowe:

brałudział w projekcie badawczyn,

P8S_Uo

planować i ręalizować indyłidualne i
zespołowe przedsięwzięcie badawcze,
zwłaszcza w ramach projektów
badawczych;
uczestntczyc w wymianie doświadczeń i
idei, takze w środowisku
m

iedz;marodowym:

także międzynarodowym lub
poprawnie przeprow adził proj ekt
badawczy;"

potrafi przygotować i ńożyć wniosek
grantowy / konkursowy;
potrafi wystąpić o środkifinansowe
pr zyznaw ar'e młodym naukowcom,
jak np. stypendium, grant etc.
podejmuj e działania I7a r zęcz
uzyskiwania patentów;
ma umiejętności naukowe

syntetycznie opisać metody i wyniki
badań innych autorów w relacji do

P8S UU

swoich zainteresowań i potrzeb
badawczych,
samodzielnie planować własny rozwój
oraz inspirowac rozwoj innych osób;
zidentyfikować własne potrzeby w
zakresie doskonalenia zawodowego i
wskazać konięczne szkolęnia oraz
wydarzenia naukowe, w których udział
przyczyni się do rozwoju kompetencji;
opracowywa c i pr zepr ow adztc
sympozjum doktorskie;

SympoZJum

doktorskie

r

techno|ogiczn e zwtązane z metodyką i
metodologią prowadzenia badań

naukowych;
potrafi zidentyfikować potrzebę
organizacji szkolenia, określićgrupę
docelową oraz opracować program
szkolenia i materiĄ szkoleniowe w
zakresie własnej tematyki badawczej,
uwzględniając nowoczesn e narzędzia i
metody;
potrafi obejmować pomocą mentorską
młodszych kolegów i koleżanki;

wziąłudziń w wybranym wydarzeniu
naukowym;
opracował szkolenie z zal<ręsu własnej
tematyki badawczej i przeprow adził
sympozjum doktorskie

SympozJum

doktorskię

8
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Kompetencje społeczne - jest gotów do:

P8S_KK

-

wypełniania zobowiązan społecmych
badaczy i twórców poprzęz np. dzielenie
się wiedzą;
podejmowan ia wyzwan w sferze
zawodowej i publicznej inicjowania
działania na rzęcz interęsu publicznego,
zwłaszcza w zakresie zrównowazonego
rozwoiu:

podtrzlłnania i rozwijania etosu

jest świadom roli uczonego w

P8S KR

-

uznawaniaznaczeniawiedzyw
zw iązy w aniu prob lemów
i praktycznych

ro

P8S Ko

-

potrafi wskazać obszar w dyscyplinie
wymagający dalszych badań;
potrafi określićswój wkład w rozwój
dyscypliny;
potrafi zasięgnąć opinii ekspertów
kraj owych i zagraniczny ch w
przypadku trudnościz samodzielnym
r o zw iązaniem p o stawi on e go zadania
badawczego
aktywnie podejmuje wspóĘracę w
ramach sięci badawczych oraz
or ganizacji zawo dowych z za\ł esll
własnej tematyki b adaw czej;
potrafi odnieść tematykę swoich
badań do sfery interesu publicznego
publikuje wytiki swoich badań
czasopismach branzowych;

krytycznej oceny własnego dorobku
dysclpliny inĘnieria lqdowa i transport;
krytycznej oceny własnego wkładu w
rozwój tej dyscypliny;
p o

maw czy ch

środowisk badaw czy ch inzyni erii
lądowej i transportu, w tym:
o prowadzenia badań w sposób
niezależny i niezawisły,
o respektowania zasady publicznej
własnościwyników badań
naukowych z uwzględnieniem
zasad ochrony własności
intelektuahej;

-

synpozjum
doktorskie

synpozjum
doktorskie

społeczeństwie;

rozumie znaczęttiępromotorajako
mentora na drodze do uzyskania

synpozjum

stopnia doktora;
stosuje się do zasad i przepisów
związanych z prawami do własności
i ntelektua lnej oraz z prawami

autorskimi;
poddanie się ocenie anyplagiatowej

;

doktorskie

weryfikacja

rozprawy JSA

Zńącznkrc 9
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Załączniknr 70

(tytuł zawodowy, imię i narwisko promatora)

(miejscemość, data)

oRCID

oświadczenie

Oświadczam, że przedhJadala przez Pana/Panią

ptacadoktorska pt....

została przeze mnie zaakceptowana
Antyplagiatowym (JSA).

i

może zostaó poddana kontroli w Jednolitym Systemie

Jednocześniewyrżam zgodę na dodanie w systemie POL-on fuŃcji promotora ww. pracy
doktorskiej.

Warszawa,

dnia.

...... r.
(podpis promotora)

ZŃączniknr
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Wzór A praca pisana w języku polskim

lEl=,

Instytut Techniki Budowlanej
Imię i nazwisko autora rozpraw
mgr inZ.

Rozprawa doktorska na temat:

TEMAT

Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem:

Promotor

Tytuł/stopień naukowy - imię i nazwisko

Promotor pomocniczy

Dr-imięinazwisko

Warszawa, rok

Zńączniknr

7I

Wzór B praca pisana w języku angielskim

Instytut Techniki Budowlanej
Name and surname of the author
M.Sc,.

Doctoral dissertation on:

TITLE

Doctoral dissęrtation prepared under the supervision of:

Supervisor

Title/scientific degree - name and surname

Co-supervisor (option)
Title/scięntific degree - name and sumame
Addition al s upervis or (option)
Dr. - name and surname

Warsawo Poland, year

ZŃączniknr
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(miejscowość,data)

(tytuł zawodowy, imię i nazwisko promotora)

oRCID

Protokół potwierdzenia

analĘ anĘplagiatowej

Autor pracy doktorskiej : ..............,.

Po analżie Raportu zbadania JSA stwierdzam, co następuje:

tr

pracanie zawiera nieuprawnionych zapożyczeńi spełnia warunki dopuszczenia
do obrony doktorskiej

!

!

-)

praca zawięra zapoĘ czenia nienoszące znamion plagiatu**)
Nadmierna ilośćzapożyczeibudzi wątpliwości,co do jej merytorycznej wartości w
zwtązku z brakięm samodzielności jej autora. W związku z povlyższym, praca
powinna zostać ponownie zredagowana pod kątem ograniczenia zapoży czeń
pr aca może zawieraó nieuprawni one zapoży czenlra

*

*)

Wykryte w pracy zapożyczenia i manipulacje na tekściepracy są nieuprawnione i
fioszą znamiona plagiatu i w związku z powyższym nie uznaję pracy doktorskiej za
złożonąi nie dopuszczam pracy do obrony oTaz kieruję zawiadomienie do
Przewodni czącęgo Rady Naukowej ITB

Uzasadnienie**)

:

(Data)
(Podpis promotora)
-)należy

dołączyć Raport Ogólnyz badania JSA
**)na|eży
dołączyć Raport Szczegółowy zbadanialSA i wypełni ó pole tJzasadnienie

Zńączniknr
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(miĘscowość, data)

(tytń zawodowy, imię i nazwisko promotora)

oRCID

Opinia na temat rozprawy doktorskiej

Pt. ..............i........

autorstwa

Tematyka rozprawy

""""""""",

- olyginalność:

Metodyka i stopień realizacji celów:

Uzyskane wyniki:

Zakwalifikowanie do dyscypliny naukowej

:

(Podpis promotora)

Załączntknr IĄ

(rytuł zawodowy, imię i nazwisko kandydata)

(miejscowość,data)

oRCID

oświadczenie

I.

Świadom(a) odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożonarozprawa doktorska
zatyfrlłowata................

została przygotowana przęze mnie przy wykorzystaniu wykazanej w tej rozptawie literatury
przedmiotu i materiałów źródłowych.

il.

ilI.

Oświadczam jednocześnie, że TozpIawa ta nie narusza praw autorskich, dóbr osobistych
chronionych prawem cywilnym oraz nie zaulięra informacji i danych uzyskanych w sposób
niedozwolony prawem i nie była dotychczas przedmiotem żadnej procedury związanej z
uzyskaniem tytułów zawodowych i stopni naukowych.

Oświadczam ponadto,

że niniejsza wersja rczprary

z załączoną wersją elektroniczną.

IV.

doktorskiej

jest

identyczna

w

Bibliotece

ńam zgodę na

udostępnianie egzemplarza mojej rozpłary doktorskiej
Instytutu Techniki Budowlanej.

Wy

Czylelny własnoręczny
podpis autora rozprawy doktorskiej

Zńącznikm

(tyałłzaw.odowy,

15

(miejscowość,dąta)

inię i nazwisko kanĄłdata)

oRCID

ośrviadczenie

Oświadozam, żew pracy pt. ...... (autorzy, rok uydania,ffilł, czttsopismo lub wydawca, tomo
strony) mój udńał polegał na: ............

Proszę opisać szczegółowo swój własrty udział w powstaniu placy, np.
wykonaniu doświądczeńtechnikq .....,
analizie sta\)styeznej wyników eksperymentów zilustrowartych na rya
pr zygo t ow an iu t ela tu

m

anus

lłyptu z am

i es z

,..,,

cz one go w r o z dzi ale.....,,

kierowaniu projektem naukowym obejmujqcym bądąnia opisanew tĘ pracy, itp,

(Podpis kandydata)
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§TYTUT TECHN IKI BUDOWLANF,
W WAR§ZAWIE

J

DYPLONI I}OKTOR§KI
łvydany w Rzęczypo§politej Polskiej

Imionu i Naewisko
wodzony/adnia., .r*,ii..,....,

w
!

nuęJ§re

l

na pod§tawie rozprawy doktorskiej

Tytul ro

zp

rawy doktors kiej

uzyskał/a stopień naukony

DOKTORANAIIK
INżYIrmRYJNO_TE cIfi IcuNYcH
w DY§cYPLn\rrE INżYT{IERIA tĄDoWA I TRAH§P0RT
nadany uchrvałą Rady Naukowej InsfJturu Teclrniki Budowlanej

z dnia

lduta.l

PrOmCItor:

'

Promotgr pomocniczy;

Ręeęnrenci:

'

'{stłp'ibń

'

ń*ńwi1,, tltil; i łtł:tti}kł)
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Wa rrzawa,
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!ŁĄnY NAuKOWćJ
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UROCZYSTA PROMOCJA DOKTORSKA
Tekst ślubowania:

Rozprawą doktorską,

jej publiczną obroną dńla PanJPani dowód uzdolnień i

umiejętności

wymaganych od doktora nauk. Zarlimjednak zostanie wTęczony stoso,wny dyplomy, powinna/en
Pani/Pan złożyó ślubowanie.

zapytam przeto koleino. czy przyrzeka pani/pan:
e zachowaniem swoim podtrzynywać wysoką godnośó pracownika nauki oraz dbać o dobre

.
o
o
o

imię nauki polskiej,
aktywnie uczestniczyó w rozwoju badń naŃowych i prac rozwojowych,
nieustannie podnosić własne kwalifikacje naŃowe araz przekarywaó swą wiedzę
do świadczenie współpracownikom,
przyezyńać się do rozpowszechniania zdobyczy nauki,

i

mieć we wdzięcznej pamięci oraz wspomagać poczynania Instytutu Techniki Budowlanej,
którego RadaNaukowanadńaPństwu stopnie naukowe doktora. P t zy r zękam.

Zńąszńkm

(tytuł zawodowy, imię i
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(taielscawość,dąta)

natwiłko)

Pan prof. dr hab. inż.
Andrzej Garba,cz
Przewodni czący Rady Naukowej
lnsĘitutu Techniki Budowlanej
Filtrowa 1
00-611 Warszawa

uI.

Wniosek

o

łvydanie dyplomu doktorskiąo w języku angielskim

Z.wraęam się z uprzejmą prośbąo wyrażenie zgody na wydanie odpisu dy,trllomu doktorskiego

wjęzyku angielskim.
Tytuł mojej prąey doktorskiej wjęzyku polskim brzmi:
natomiast w języku angielskim:
Pracę doktorską obroniłamlem dnia

Zpowńańem

(Padpis)

