
Zatwierdzone uchwałą Rady Instytutu Psychologii z dnia 2015-12-17 

Warunki, jakie powinien spełnić jednolity tematycznie zbiór publikacji  
przedstawiany jako rozprawa doktorska w Instytucie Psychologii UG  

 
 

 
1. Zbiór publikacji składa się, z co najmniej 3 artykułów naukowych, poza publikacją, będącą 

podstawą otwarcia przewodu doktorskiego. 

a. Zbiór publikacji zawiera, co najmniej dwa artykuły opublikowane (lub przyjęte 
do druku) w czasopismach naukowych z list A lub C MNiSW. 

b. Przynajmniej jeden z elementów zbioru jest artykułem opublikowanym (lub przyjętym 
do druku) w czasopiśmie z listy A MNiSW.  

c. Pozostałe elementy zbioru to artykuły opublikowane (lub przyjęte do druku) 
w czasopismach naukowych z list MNiSW. 

2. Publikacje wchodzące w skład zbioru są spójne tematycznie (dotyczą dającego się wyodrębnić 
problemu naukowego). 

3. Problem naukowy łączący wszystkie publikacje wchodzące w skład zbioru jest opisany 
w omówieniu scalającym zbiór publikacji (autoreferacie), przygotowanym przez kandydata 
do stopnia naukowego. 

4. Artykuły i/lub rozdziały mogą być przygotowane we współautorstwie lub samodzielnie.  

a. Promotor i/lub promotor pomocniczy mogą być współautorami. 

b. Artykuły i/lub rozdziały mogą mieć również innych współautorów, poza 
promotorem/ promotorem pomocniczym.  

c. W przypadku tekstów przygotowanych we współautorstwie kandydat do stopnia 
naukowego jest przynajmniej dwa razy pierwszym autorem artykułów z list A lub 
C wchodzących w skład zbioru.  

d. W przypadku publikacji z promotorem/promotorem pomocniczym, promotor 
może być pierwszym autorem, a Kandydat jest wtedy drugim autorem.  

e. Kandydat nie musi być autorem korespondującym. 

f. Kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich współautorów każdej z prac 
zbiorowych, określające (zarówno procentowo, jak i opisowo) indywidualny 
wkład każdego z nich w jej powstanie. Indywidualny procentowy wkład 
kandydata w powstanie prac powinien wynosić: w przypadku co najmniej dwóch 
prac – co najmniej 50%, w pozostałych – co najmniej 30%. Oświadczenie jest 
potwierdzane przez promotora/promotora pomocniczego. 

5. Jeśli w skład zbioru wchodzą artykuły przyjęte do druku, kandydat przedstawia stosowne 
zaświadczenie z redakcji czasopisma, uwzględniające informację o tomie bądź numerze 
czasopisma, w którym artykuł się ukaże.  


