
 

Uchwała Nr 20/2020 
Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne  

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 
w sprawie zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

 
Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669, z późn. zm.) oraz art. 192 ust. 2 i art. 221 ust. 
14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z 
późn. zm.) oraz Uchwały nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscypliny 
Naukowej Nauki Chemiczne uchwala, co następuje: 
 

Uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020,  
którym wszczęto przewód doktorski przed dniem 30 kwietnia 2019 r. 

 
§ 1. 1. Przewody doktorskie otwarte i niezakończone przed 30 kwietnia 2019 są 

przeprowadzane na dotychczasowych zasadach z tym, że: 

1) Rozpoczęte postępowania kontynuuje i stopień naukowy nadaje Rada Dyscypliny Naukowej 

Nauki Chemiczne 

2) Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie 8 PRK jest realizowana poprzez zdanie 

egzaminów przewidzianych w przewodzie doktorskim. 

2. Powołane komisje doktorskie działają w dotychczasowym składzie, ewentualne zmiany 

wymagają zgody Rady Dyscypliny Naukowej 

3. Postępowania niezakończone do 31.12.2021  zostaną umorzone lub zamknięte.   

 

Uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020,  
którym nie wszczęto przewodu doktorskiego 

 

§ 2.1. Uczestnik studiów doktoranckich, któremu nie wszczęto dotąd przewodu 

doktorskiego występuje do Przewodniczącego Rady Dyscypliny naukowej z wnioskiem o powołanie 

promotora ( promotora pomocniczego), załączając pisemną zgodę proponowanego kandydata.  

Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej o powołaniu promotora lub promotorów wszczyna 

postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.  

2. Warunkiem przyjęcia wniosku jest współautorstwo doktoranta w co najmniej jednej 

opublikowanej publikacji z listy JCR, powiązanej z tematem rozprawy doktorskiej. 

3. Doktorant przedstawia Radzie Dyscypliny Naukowej plan badań w formie pisemnej oraz 

ustnej prezentacji (5 min).   

4. Podejmując uchwałę o powołaniu promotora Rada Dyscypliny Naukowej wyznacza 

sposób weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).  

5. Rada Dyscypliny Naukowej w osobnej uchwale wyznacza skład komisji ds. postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora.  Sposób wyznaczenia składu komisji  precyzuje  Uchwała Rady 

Dyscypliny Naukowej nr 7/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.   



6. Kolejne etapy postępowania następują w momencie złożenia rozprawy doktorskiej wraz z 

pozytywną opinią promotora.  

7. Warunki stawiane promotorom zostały określone w Uchwale Rady Dyscypliny Naukowej nr 

6/2020  z dnia 26 listopada 2019 r.  

8. W uzasadnionych przypadkach doktorant, który nie ma wyznaczonego promotora 

pomocniczego,  może wystąpić w późniejszym terminie do Przewodniczącego Rady 

Dyscypliny z wnioskiem o jego wyznaczenie, załączając uzasadnienie,  pisemną zgodę 

kandydata i zgodę promotora.   

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant lub promotor może wystąpić do 

Przewodniczącego Rady Dyscypliny o zmianę promotora. Wniosek o zmianę promotora 

wymaga uzasadnienia i uzupełnienia oświadczeniem osoby proponowanej na promotora o 

gotowości podjęcia opieki nad doktorantem.  

 

 
Doktoranci w szkole doktorskiej 

 
§ 3.1. Wyznaczenie promotora (promotora pomocniczego) uczestnikowi szkoły doktorskiej 

następuje do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.  Wyznaczenie promotora następuje na  

wniosek doktoranta. Wymagana jest pisemna zgoda kandydata na promotora.  

2. Warunki stawiane promotorom zostały określone w Uchwale Rady Dyscypliny Naukowej nr 

6/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.  

3. W uzasadnionych przypadkach uczestnik szkoły doktorskiej, który nie ma wyznaczonego 

promotora pomocniczego,  może wystąpić w późniejszym terminie do Przewodniczącego 

Rady Dyscypliny z wnioskiem o jego wyznaczenie, załączając uzasadnienie,  pisemną zgodę 

kandydata i zgodę promotora.   

4. W terminie do 12 miesięcy od podjęcia kształcenia uczestnik szkoły doktorskiej przedstawia 

Radzie Dyscypliny Naukowej plan badań w formie pisemnej oraz ustnej prezentacji (5 min).  

5. Po akceptacji planu badań Rada Dyscypliny Naukowej powołuje komisję ds. postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora. Sposób wyznaczenia składu komisji  precyzuje  

Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej nr 7/2019 r.  z dnia 26 listopada 2019 r.  

6.  Sposób weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK  został określony w załączniku            

nr 2 do niniejszej uchwały. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant lub promotor może wystąpić do 

Przewodniczącego Rady Dyscypliny o zmianę promotora, w trybie przewidzianym w § 23 

regulaminu Szkoły Doktorskiej.  Wniosek o zmianę promotora wymaga uzasadnienia i 

uzupełnienia oświadczeniem osoby proponowanej na promotora o gotowości podjęcia 

opieki nad doktorantem. 

 

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (uczestnicy szkoły doktorskiej), 
dalsze etapy postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (uczestnicy studiów 

doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020,                                                    
którym nie wszczęto przewodu doktorskiego) 

 
§ 4.1 . Kandydat do stopnia doktora składa do właściwej rady dyscypliny wniosek o wszczęcie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (uczestnicy szkoły doktorskiej) lub wniosek o 



rozpoczęcie dalszych etapów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (uczestnicy studiów 

doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020). Wniosek adresowany do 

Przewodniczącego Rady Dyscypliny należy złożyć na Wydziale Chemii UWr.,  w sekretariacie do 

spraw naukowych.  Powinien on zawierać następujące informacje: 

 imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe; 

 numer PESEL, w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oraz nazwę państwa, które go wydało; 

 informację o kształceniu na studiach doktoranckich lub w Szkole Doktorskiej (zaliczonych 

przedmiotach) 

2.  Do wniosku kandydat dołącza: 

 dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub 

równoważnego, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dającego 

uprawnienie o ubieganie się o stopień doktora; wymóg ten nie dotyczy sytuacji opisanej w 

art. 186 ust. 2 Ustawy; 

 rozprawę doktorską - 6 egzemplarzy w formie papierowej i egzemplarz na nośniku 

elektronicznym. Rozprawa może mieć formę: 

a) monografii 

b) monotematycznego cyklu publikacji. Cykl taki musi się składać z przynajmniej trzech 

oryginalnych publikacji  o łącznym współczynniku wpływu nie mniejszym niż 9.  Udział 

kandydata w każdej z tych publikacji  określony przez autora do korespondencji nie 

może być  mniejszy niż 50%. Rozprawa doktorska przedstawiona w tej formie zawiera 

wyłącznie wyniki opublikowane w cyklu publikacji i musi być zaopatrzona w 

opracowanie zawierające opis aktualnego stany wiedzy, cel i założenia pracy, 

metodologię, podsumowanie wyników i wnioski.    

 pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy, potwierdzającą , że 

spełnia ona warunki wynikające z artykułu 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  (Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce)  wraz z propozycją kandydatów na recenzentów oraz osoby 

sporządzającej protokół. W szczególności promotor potwierdza samodzielne wykonanie 

badań i napisanie rozprawy.  

 merytoryczny opis swojego udziału w każdej publikacji wieloautorskiej wchodzącej w skład 

monotematycznego cyklu publikacji stanowiących rozprawę doktorską; 

 oświadczenia autora do korespondencji  o udziale doktoranta w każdej publikacji 

wieloautorskiej wchodzącej w skład monotematycznego cyklu publikacji stanowiących 

rozprawę doktorską; 

 raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem JSA, podpisany 

przez promotora; 

 streszczenia rozprawy w języku polskim i angielskim na nośniku papierowym i nośniku 

elektronicznym; 

  informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym o dorobku publikacyjnym 

spełniającym wymagania wynikające z Ustawy i wydanych na podstawie jej przepisów. 

Kandydat musi być autorem przynajmniej jednej publikacji z listy JCR, powiązanej z 

tematem rozprawy doktorskiej  

 dokument poświadczający uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK określonych  w 

załączniku nr 1 lub nr 2 do niniejszej uchwały; 



 dokument poświadczający znajomość nowożytnego języka, innego niż język ojczysty, na 

poziomie biegłości językowej co najmniej B2; 

 informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio lub ubiega się obecnie w innej 

jednostce o nadanie stopnia doktora; 

 inne dokumenty wskazane przez Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej. 

Wyznaczenie recenzentów 
 

§ 5. 1. Do pozytywnej opinii na temat rozprawy promotor dołącza propozycję kandydatów na 
recenzentów. 
2. Recenzentów w liczbie trzech powołuje Rada Dyscypliny Naukowej. 

3. Wymagania stawiane recenzentom określa § 10 Uchwały nr 131 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 25.09.2019 r.  w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie 

stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim.   

 
Przebieg procedury doktoryzowania 

 
§ 6 . Szczegółowy przebieg procedury  doktoryzowania określa §11 Uchwały nr 131 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.09.2019 w sprawie trybu postępowania w sprawach o 

nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim.  

 
Obrona rozprawy oraz procedura nadania stopnia doktora 

 
§ 7 1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji. W 
posiedzeniu biorą udział promotor lub promotorzy oraz co najmniej dwóch recenzentów. 
Obradami kieruje odpowiednio przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji może 
upoważnić innego członka komisji do przewodniczenia obronie. 
2. Po przedstawieniu przez kandydata autoreferatu rozprawy doktorskiej, przewodniczący 
obradom zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwartą dyskusję. Wszyscy obecni na 
posiedzeniu mają prawo zadawania pytań kandydatowi do stopnia doktora. 
3. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący obradom komisji zarządza odczytanie 
jego recenzji wskazując osobę, przez którą recenzja ma być odczytana. 
4. Po zakończeniu publicznej dyskusji przewodniczący komisji zwołuje posiedzenie niejawne. W 
niejawnej części posiedzenia komisja podejmuje ona uchwałę zawierającą wniosek do rady 
dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora. 
5. Przewodniczący komisji przedstawia radzie dyscypliny protokół z przebiegu postępowania, 
projekt uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora wraz z uzasadnieniem oraz, 
jeżeli są ku temu podstawy, wniosek o wyróżnienie rozprawy. 
6.   W uzasadnionych przypadkach rada dyscypliny może uznać rozprawę doktorską za 

wyróżniającą. Warunki wyróżnienia rozprawy zostały sprecyzowane w Uchwale Rady 

Dyscypliny Naukowej nr 8/2019 z dnia 26.11.2019 r.  

7.   W przypadku uchwały o odmowie nadania stopnia doktora rada dyscypliny sporządza jej 

uzasadnienie zawierające podstawy faktyczne i prawne uwzględniając wszystkie przesłanki, na 

podstawie których wydano decyzję o odmowie. 

8. Decyzje w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora podpisuje w imieniu rady 

dyscypliny jej przewodniczący. 



9. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, kandydatowi przysługuje odwołanie do 

RDN za pośrednictwem rady dyscypliny. 

10. Rada dyscypliny w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 

6, przekazuje je do RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy. 

11. Wydział Chemii zapewnia obsługę administracyjną rady dyscypliny, prowadzi dokumentację 

postępowania, w tym przygotowuje umowy i rachunki dla recenzentów, przesyła prace do 

zrecenzowania (z pismem przewodnim przewodniczącego rady dyscypliny, umowami i 

rachunkami), oraz sprawuje pieczę nad dokumentacją postępowania.  

 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej 
               Nauki Chemiczne 

        Prof. dr hab. Anna Trzeciak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2020  
Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne 

z dnia 14 stycznia 2020 r 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W STUDIUM DOKTORANCKIM NA 

WYDZIALE CHEMII UWr. 
 

Wiedza - zna  Kod Weryfikacja efektu / potwierdza  

W stopniu umożliwiającym rewizję 
istniejących paradygmatów światowy 
dorobek obejmujący podstawy 
teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i 
wybrane zagadnienia szczegółowe dla 
nauk chemicznych  
 
Główne tendencje rozwojowe nauk 
chemicznych  
 
Metodologię badań naukowych w 
dziedzinie chemii  
 
Zasady upowszechniania wyników 
działalności naukowej  

SDC_W01 
 
 
 
 
 
 
SDC_W02 
 
 
SDC_W03 
 
 
SDC_W04 

Realizacja programu studium doktoranckiego 
(przedmiot kierunkowy i przedmiot 
podstawowy) / kierownik Studium 
Doktoranckiego 

Fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji  
 
Ekonomiczne, prawne i inne istotne 
uwarunkowania działalności naukowej 
 
Podstawowe zasady transferu wiedzy do 
sfery gospodarczej i społecznej oraz 
komercjalizacji wyników działalności 
naukowej i know-how związanego z tymi 
wynikami  

SDC_W05 
 
 
SDC_W06 
 
 
SDC_W07 

Egzamin z ekonomii / kierownik Studium 
Doktoranckiego (na podstawie protokołu z 
egzaminu) 
 

Umiejętności  - potrafi Kod  

Wykorzystywać wiedzę z obszaru nauk 
chemicznych do twórczego 
identyfikowania formułowania i 
innowacyjnego rozwiazywania złożonych 
problemów lub wykonywania zadań o 
charakterze badawczym a w 
szczególności : 

 definiować cel i przedmiot badań 
naukowych, formułować 
hipotezę badawczą  

 rozwijać metody, techniki i 
narzędzia badawcze oraz 
twórczo je stosować 

 wnioskować na podstawie 
wyników badań naukowych  

 
Dokonywać krytycznej analizy i oceny 

SDC_U01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan badań + Rozprawa doktorska / kierownik 
Studium Doktoranckiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



wyników badań naukowych w dziedzinie 
nauk chemicznych a także działalności 
eksperckiej i innych prac o charakterze 
twórczym oraz ich wkładu w rozwój 
wiedzy 
 
Transferować wyniki działalności 
naukowej do sfery gospodarczej i 
społecznej 

 
SDC_U02 
 
 
 
 
 
SDC_U03 

 
 
 
 
 
 
 
Publikacje + patenty, rozprawa doktorska/ 
kierownik Studium Doktoranckiego 

Komunikować się na tematy 
specjalistyczne w stopniu 
umożliwiającym aktywne uczestnictwo w 
międzynarodowym środowisku 
naukowym.  
 
Upowszechniać wyniki działalności 
naukowej także w formach popularnych 
 
Inicjować debatę i  uczestniczyć w 
dyskursie naukowym,  
 
 
 
Posługiwać się językiem obcym na 
poziomie B2 w stopniu umożliwiającym 
uczestnictwo w międzynarodowym 
środowisku naukowym i zawodowym.  

SDC_U04 
 
 
 
 
 
SDC_U05 
 
 
SDC_U06 
 
 
 
 
 
SDC_U07 

Realizacja programu Studium Doktoranckiego 
(Udział w seminariach zespołowych i 
seminarium doktoranckim  - zaliczenie na 
ocenę, dokumentacja potwierdzająca 
wygłoszone seminaria zespołowe, udział w 
wydziałowej sesji plakatowej) / kierownik 
Studium Doktoranckiego 
 
 
 
 
 
 
 
Egzamin na poziomie B2 w studium 
Praktycznej Nauki  Języków  Obcych UWr. / 
kierownik Studium Doktoranckiego (na 
podstawie protokołu z egzaminu) 

Planować i realizować indywidualne i 
zespołowe przedsięwzięcia badawcze, 
także w środowisku międzynarodowym  

SDC_U08 Plan badań prezentowany Radzie Dyscypliny 
Naukowej + Rozprawa doktorska / kierownik 
Studium Doktoranckiego 
 

Samodzielnie planować i działać na rzecz 
własnego rozwoju oraz inspirować 
rozwój innych osób.  
 
Planować zajęcia lub grupy zajęć i 
realizować je z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod i narzędzi   

SDC_U09 
 
 
 
SDC_U10 

Plan badań prezentowany Radzie Dyscypliny 
Naukowej/ kierownik Studium 
Doktoranckiego   
 
Realizacja programu Studium Doktoranckiego 
(Praktyka zawodowa, ocena na podstawie 
opinii kierownika zespołu dydaktycznego,  i 
ankiet studenckich) / kierownik Studium 
Doktoranckiego 

Kompetencje społeczne - jest gotowy do  Kod  

Krytycznej oceny dorobku w ramach 
nauk chemicznych  
 
Krytycznej oceny własnego wkładu w 
rozwój chemii  
 
Uznania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych 
i praktycznych  

SDC_K01 
 
 
SDC_K02 
 
 
SDC_K03 

Rozprawa doktorska + Realizacja programu 
Studium Doktorskiego / kierownik Studium 
Doktoranckiego 

Wypełniania zobowiązań społecznych SDC_K04 Publikacje / kierownik Studium 



badaczy i twórców.  
 
Podtrzymywania i rozwijania etosu 
środowisk badawczych w tym :  

 prowadzenia działalności 
naukowej w sposób niezależny 

 Respektowania zasady publicznej 
własności wyników działalności 
naukowej z uwzględnieniem 
zasad ochrony własności 
intelektualnej   

 
 
SDC_K05 

Doktoranckiego 
 
Rozprawa doktorska oraz raport 
antyplagiatowy + Realizacja programu 
Studium Doktorskiego / kierownik Studium 
Doktoranckiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2020  
Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne 

z dnia 14 stycznia 2020 r 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W KOLEGIUM SZKOŁY 

DOKTORSKIEJ UWr. W DYSCYPLINIE NAUKI CHEMICZNE   
 

Wiedza - zna  Kod Weryfikacja efektu / potwierdza  

W stopniu umożliwiającym rewizję 
istniejących paradygmatów światowy 
dorobek obejmujący podstawy 
teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i 
wybrane zagadnienia szczegółowe dla 
nauk chemicznych  
 
Główne tendencje rozwojowe nauk 
chemicznych  
 
Metodologię badań naukowych w 
dziedzinie chemii  
 
Zasady upowszechniania wyników 
działalności naukowej  

SDC_W01 
 
 
 
 
 
 
SDC_W02 
 
 
SDC_W03 
 
 
SDC_W04 

Realizacja programu szkoły doktorskiej 
(przedmiot kierunkowy i przedmiot 
podstawowy) / kierownik kolegium 
 

Fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji  
 
Ekonomiczne, prawne i inne istotne 
uwarunkowania działalności naukowej 
 
Podstawowe zasady transferu wiedzy do 
sfery gospodarczej i społecznej oraz 
komercjalizacji wyników działalności 
naukowej i know-how związanego z tymi 
wynikami  

SDC_W05 
 
 
SDC_W06 
 
 
SDC_W07 

Realizacja programu szkoły doktorskiej 
(Przedmioty ogólnouniwersyteckie)/ 
kierownik kolegium 
 

Umiejętności  - potrafi Kod  

Wykorzystywać wiedzę z obszaru nauk 
chemicznych do twórczego 
identyfikowania formułowania i 
innowacyjnego rozwiazywania złożonych 
problemów lub wykonywania zadań o 
charakterze badawczym a w 
szczególności : 

 definiować cel i przedmiot badań 
naukowych, formułować 
hipotezę badawczą  

 rozwijać metody, techniki i 
narzędzia badawcze oraz 
twórczo je stosować 

 

 wnioskować na podstawie 
wyników badań naukowych  

SDC_U01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indywidualny plan badawczy + ocena 
śródokresowa + Rozprawa doktorska / 
kierownik kolegium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dokonywać krytycznej analizy i oceny 
wyników badań naukowych w dziedzinie 
nauk chemicznych a także działalności 
eksperckiej i innych prac o charakterze 
twórczym oraz ich wkładu w rozwój 
wiedzy 
 
Transferować wyniki działalności 
naukowej do sfery gospodarczej i 
społecznej 

 
SDC_U02 
 
 
 
 
 
SDC_U03 

 
 
 
 
 
 
 
Publikacje + patenty, rozprawa doktorska / 
kierownik kolegium 
 

Komunikować się na tematy 
specjalistyczne w stopniu 
umożliwiającym aktywne uczestnictwo w 
międzynarodowym środowisku 
naukowym.  
 
Upowszechniać wyniki działalności 
naukowej także w formach popularnych 
 
Inicjować debatę i  uczestniczyć w 
dyskursie naukowym,  
 
 
 
Posługiwać się językiem obcym na 
poziomie B2 w stopniu umożliwiającym 
uczestnictwo w międzynarodowym 
środowisku naukowym i zawodowym.  
 

SDC_U04 
 
 
 
 
 
SDC_U05 
 
 
SDC_U06 
 
 
 
 
 
SDC_U07 

Realizacja programu szkoły doktorskiej 
(Udział w seminariach zespołowych i 
seminarium doktoranckim  - zaliczenie na 
ocenę, dokumentacja potwierdzająca 
wygłoszone seminaria zespołowe, udział w 
wydziałowej sesji plakatowej) / kierownik 
kolegium 
 
 
 
 
 
 
 
Egzamin w Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych UWr, odpowiedni certyfikat 
bądź też suplement do dyplomu ukończonych 
studiów /kierownik kolegium 

Planować i realizować indywidualne i 
zespołowe przedsięwzięcia badawcze, 
także w środowisku międzynarodowym  

SDC_U08 Indywidualny plan badawczy + Rozprawa 
doktorska / kierownik kolegium 
 
 

Samodzielnie planować i działać na rzecz 
własnego rozwoju oraz inspirować 
rozwój innych osób.  
 
Planować zajęcia lub grupy zajęć i 
realizować je z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod i narzędzi   

SDC_U09 
 
 
 
SDC_U10 

Indywidualny plan badawczy 
/ kierownik kolegium  
 
 
Realizacja programu szkoły doktorskiej 
(praktyka zawodowa, ocena na podstawie 
opinii kierownika zespołu dydaktycznego  i 
ankiet studenckich )/ kierownik kolegium 
 

Kompetencje społeczne - jest gotowy do  Kod  

Krytycznej oceny dorobku w ramach 
nauk chemicznych  
 
Krytycznej oceny własnego wkładu w 
rozwój chemii  
 
Uznania znaczenia wiedzy w 

SDC_K01 
 
 
SDC_K02 
 
 
SDC_K03 

Rozprawa doktorska + Realizacja programu 
szkoły doktorskiej / kierownik kolegium 



rozwiązywaniu problemów poznawczych 
i praktycznych  

Wypełniania zobowiązań społecznych 
badaczy i twórców.  
 
Podtrzymywania i rozwijania etosu 
środowisk badawczych w tym :  

 prowadzenia działalności 
naukowej w sposób niezależny 

 Respektowania zasady publicznej 
własności wyników działalności 
naukowej z uwzględnieniem 
zasad ochrony własności 
intelektualnej   

SDC_K04 
 
 
SDC_K05 

Publikacje / kierownik kolegium 
 
 
Rozprawa doktorska oraz raport 
antyplagiatowy + Realizacja programu szkoły  
doktorskiej / kierownik kolegium 

 
 
 
 


