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                                        Łódź, dnia ……………………. r. 

 
…………………………………………………….. 
imię/imiona 

 
…………………………………………………….. 
 nazwisko kandydata 

 
…………………………………………………….. 
Data i miejsce urodzenia 
 
…………………………………………………….. 
PESEL  
 
…………………………………………………….. 
adres korespondencyjny 
 
telefon kontaktowy …………………………………. 
 
e-mail ……………………………………………… 
 
rok studiów doktoranckich*………………………….. 
 

 

 

 

RADA DS. STOPNI 

Akademii Sztuk Pięknych im. 

Wł. Strzemińskiego w Łodzi  
 

 
 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA  

W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA SZTUKI 

 

Na podstawie art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz.U zDz.U.2020.85)wnoszę o  wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora sztuki.  
1. Dziedzina: sztuki  

2. Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.  

3. Rozprawa zrealizowana pod kierunkiem promotora ……………..  

………………………………………………………………………………………  

4. Temat  rozprawy doktorskiej: 

…………………………………………………………………………….…………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

1. Do wniosku ponadto załączam dokumenty o których mowa w § 10  ust. 2. pkt a); b); c);d);  
e); f); g); h); Uchwały nr 180/19k16-20 Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w 
Łodzi z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie 

nadania stopnia  doktora.: 

a) odpis lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający doku-
ment) dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera 
albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 
ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w  państwie, w którego 
systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, 
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b) certyfikat z nowożytnego języka obcego lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający zna-
jomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2; Wykaz certyfikatów po-
twierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
Uchwały. 

c) wykaz dorobku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 lit. a lub b, lub c ustawy, a w przypadku 
kandydata uzupełniony wykaz dorobku od dnia złożenia wniosku o wyznaczenie promotora do 
dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora,  

d) rozprawę doktorską przygotowaną zgodnie z § 14 niniejszej uchwały,  

e) oświadczenie kandydata/uczestnika szkoły doktorskiej o samodzielnym przygotowaniu 
rozprawy doktorskiej oraz jeśli rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną – również o 
samodzielnym przygotowaniu jej opisu, 

f) raport ze sprawdzenia pracy doktorskiej potwierdzony przez promotora pod kątem 
ewentualnych naruszeń praw autorskich z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego,  

g) pozytywną opinię promotora/promotorów/promotora pomocniczego oraz  wypełniony                            
i podpisany przez promotora/promotorów/promotora pomocniczego formularz stwierdzający,             
że ww. zapoznali się z rozprawą doktorską i akceptują jej treść, 

h) aktualne oświadczenie o podmiocie finansującym postępowanie-jeżeli podmiotem 
finansującym postępowanie nie jest kandydat, do wniosku należy dołączyć zobowiązanie tego 
podmiotu do pokrycia kosztów postępowania, a w przypadku kandydata będącego 
pracownikiem Akademii - zaświadczenie podpisane przez Rektora, potwierdzające, że koszty 
postępowania zostały uwzględnione w planie rzeczowo – finansowym Akademii. 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                       ………………………          
                                                                                                                                                           / podpis kandydata/ 

       

 


