DOKTORANCI Z DYSCYPLINY PEDAGOGIKA
ZA POŚREDNICTWEM PROMOTORA SKŁADAJĄ:
1. Dokument w wersji papierowej - pracę doktorską w języku polskim, zawierający również
streszczenie pracy w języku polskim i angielskim - w 5 egzemplarzach.
2. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Rektora Nr 5/2009 z dnia 9 lutego
2009 r. z późn. zmianami – min. 1 egz.
3. Płytę CD/DVD (5 szt.) zawierającą wersję elektroniczną pracy ze streszczeniami, w 3
plikach, dołączoną do każdego egzemplarza pracy doktorskiej:
3.1. - plik z pracą doktorską z treścią identyczną jak w wersji papierowej;
3.2. - pliki ze streszczeniem pracy doktorskiej w języku polskim identyczny co do
zawartości ze streszczeniem zawartym w dokumencie papierowym;
3.3. - pliki ze streszczeniem pracy doktorskiej w języku angielskim identyczny co do
zawartości ze streszczeniem zawartym w dokumencie papierowym;
3.4. Wymagania odnośnie wersji elektronicznej opisu pracy:
3.4.1. Praca doktorska musi być zawarta w całości w jednym pliku spełniającym
wymagania, w nazwie którego jest fraza „praca_doktorska”;
3.4.2. Streszczenie pracy doktorskiej w każdym z języków musi być zawarte w całości
w jednym pliku (dla każdego języka) spełniającym wymagania, w nazwie którego
jest fraza „streszczenie_pracy_doktorskiej_język…..”;
3.4.3. Wymagania odnośnie nazewnictwa plików:
3.4.3.1.Wszystkie pliki zapisane na nośniku elektronicznym muszą mieć następujący
format: rok_indeks_nazwisko_imię_fraza.rozszerzenie, gdzie: rok = rok
kalendarzowy złożenia pracy, indeks = numer indeksu doktoranta, nazwisko =
nazwisko doktoranta, imię = imię doktoranta, fraza = pozostała część nazwy
pliku, rozszerzenie = rozszerzenie nazwy pliku określające format pliku.
Przykłady poprawnych nazw plików (wszystkie z nich mogą być jednocześnie
użyte na jednej płycie CD/DVD):
2015_3456_Kowalska_Anna_praca_doktorska.doc,
2015_3456_Kowalska_Anna_streszczenie_pracy_doktorskiej_język…..pdf,
W nazwie pliku nie wystąpi _indeks_ dla osób nie będących uczestnikami studiów
doktoranckich .
3.4.3.2.Następujące frazy z nazwy plików są zastrzeżone:
3.4.3.2.1. opis_pracy_doktorskiej – musi zawierać wersję elektroniczną pracy
doktorskiej, o której mowa w punkcie 3.3.1, zawierającą część tekstową
pracy;
3.4.3.2.2. streszczenie_pracy_doktorskiej – musi zawierać wersję elektroniczną
streszczenia pracy doktorskiej, o której mowa w punkcie 3.3.2,
zawierającą część tekstową streszczenia pracy.
3.4.4. Wymogi co do formatu plików:
Pliki zawierające pracę doktorską oraz streszczenia pracy muszą być w formacie
DOC / DOCX / ODT / RTF oraz dodatkowo PDF.
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