Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora składają Komisji Stałej ds. Przewodów Doktorskich
następujące dokumenty:
1) wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego;
2) proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dyscypliny
dodatkowej (o ile taki przypadek ma zastosowanie) – wydruk jednostronny;
3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także propozycję osób do pełnienia
funkcji drugiego promotora (w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej),
kopromotora (w przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego w ramach współpracy
międzynarodowej) lub promotora pomocniczego (w przypadku potrzeby przydzielenia
promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem);
4) opinię opiekuna naukowego o stanie zaawansowania prac nad doktoratem, zaś
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potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień
zaawansowania tych prac;
5) wniosek opiekuna naukowego o powołanie promotora pomocniczego, jeżeli powołanie jest
przewidywane;
6) życiorys naukowo-zawodowy zawierający wykaz prac naukowych i twórczych prac
zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
7) przynajmniej jedną publikację naukową z własnego dorobku naukowego (w przypadku
publikacji przyjętej do druku należy złożyć kopię pracy wysłanej do druku wraz
z zaświadczeniem redakcji o zakwalifikowaniu do druku i planowanym terminie wydania);
8) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu
doktorskiego kopię dyplomu magistra lub równorzędnego (oryginał do wglądu); osoba
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potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego
albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz kopię
dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” (oryginały do wglądu);
9) informację o ubieganiu / nieubieganiu się wcześniej o nadanie stopnia doktora w dziedzinie
nauk technicznych w dyscyplinie informatyka oraz informację o przebiegu przewodu
doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej

dyscyplinie naukowej (nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania
się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych);
10) zobowiązanie pokrycia kosztów przewodu, jeśli kosztów nie pokrywa IITiS PAN;
11) czytelną kserokopię dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu (oryginał do
wglądu);
12) kwestionariusz osobowy.
5. Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:
1)

poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu

doktorskiego kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego
(dotyczy certyfikatu znajdującego się w aktualnym wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu
o nadanie tytułu);
2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż
język polski; zgodę w tym zakresie wyraża Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Komisję.
W przypadku kandydata, który nie jest pracownikiem Instytutu Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN, wymogiem koniecznym jest przedstawienie tematyki proponowanych prac
w formie referatu na seminarium Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.

