Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września
2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586 ze zmianą: Dz. U. z 2017 r. poz. 271)) osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Lubelskiej przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:
1) wniosek zawierający proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze
wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której
ma być wszczęty przewód doktorski, propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora oraz dyscypliny dodatkowej
2) kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”,
lub dyplomu, o którym mowa w art. 191 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami) (kopię dokumentu sporządza pracownik dziekana)
3) dane osobowe zawierające: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer
PESEL, adres do korespondencji
4) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę
5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się
uprzednio o nadanie stopnia doktora
8) uzasadnienie w przypadku wniosku o wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji
drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego
9) oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego
DODATKOWO:
6) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu
„Diamentowy Grant” wraz z opinią, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy (dotyczy beneficjentów tego programu)
7) kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:
a. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
b. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym
języku niż język polski
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