
 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH 

im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi 

DOKTORAT 

 

Podstawa prawna:  

 

[1] Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich 
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 19.01.2018 r., (Dz. U. poz. 261). 

[2]  Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003r., 
opracowana na podstawie :Dz. U. Nr 65 poz. 595 (Dz.U. z 2017 poz. 1789) 

Uwaga, 

Koszty przewodu doktorskiego dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi pokrywa 

jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora lub bezpośrednio ta osoba na zasadach 

określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą przewód. 

Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu: 

        CZĘŚĆ I  

1. Wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 
doktora sztuki – poprzedzony spisem treści 

Wniosek w załączeniu 

2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem. 
 

3. Życiorys. 

4. Autoreferat Charakterystyka własnej twórczości 

5. Uwierzytelniona kserokopia pierwszej i drugiej 
strony dowodu osobistego. 

Za zgodność w kadrach 

6. kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie 
tytułu zawodowego magistra. 

 

7. Proponowany temat i koncepcję pracy 
doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy , 
dziedziny i dyscypliny artystycznej, w zakresie 
której ma być otwarty przewód, propozycję 
osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej. 

Obszar wiedzy: sztuka 

Dziedzina: sztuki plastyczne 

Dyscyplina: sztuki piękne / sztuki projektowe  

8. Wykaz dorobku artystycznego wraz z 
odpowiednim zapisem dzieł artystycznych               
i dokumentacją ich publicznej prezentacji (data        
i miejsce prezentacji) oraz informację                       
o działalności popularyzującej naukę. 

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest publiczna 

prezentacja dzieła artystycznego. 

9. Poświadczoną przez jednostkę org. kopię 
dokumentu potwierdzającego uzyskanie 
„Diamentowego Grantu” 

10. Opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy 

 

11. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, 
jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie 
stopnia doktora w tej samej dyscyplinie 

 



12. Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie 
przewodu doktorskiego przedstawić: 
1) Kopię  certyfikatu potwierdzającego znajomość 

nowożytnego języka obcego; wykaz 
certyfikatów stanowi załącznik przy 
rozporządzeniu MNiSW  

2) Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie 
rozprawy doktorskiej w innym języku niż język 
polski 

 

13. Oświadczenie o gotowości pokrycia kosztów 
przewodu doktorskiego przez zatrudniającą  
jednostkę lub przez samego   kandydata (dotyczy 
osób spoza ASP w Łodzi) 

 

        CZĘŚC II 

Do dokumentacji należy dołączyć kserokopie: 

Katalogów wystaw, ważniejszych dokonań 
artystycznych, recenzji, twórczych opr. dzieł. 
(opracowania dzieł artystycznych w formie 
elektronicznej - CD , DVD itp.) 

Składana dokumentacja powinna być przygotowana                       

w  wersji papierowej i elektronicznej w ilości uzgodnionej                 

z odpowiednim wydziałem. 

Informacje podane w poszczególnych działach opisów 

powinny być podane w układzie tematycznym                             

i chronologicznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


