
STRUKTURA KONCEPCJI PRACY DOKTORSKIEJ – 

Strona tytułowa:   

1. Imię i nazwisko Autora rozprawy   

2. Tytuł rozprawy   

3. Imię i nazwisko oraz  jednostka organizacyjna opiekuna naukowego   

Treść koncepcji/ Układ treści ( 10-15 stron)   

1. Sformułowanie tematu pracy doktorskiej. Przedstawienie  problematyki badawczej w tym określenie podmiotu 

( obiektu) i przedmiotu badań.   

2. Uzasadnienie  wyboru problematyki badawczej. Należy je przygotować  na zasadzie wylistowania i krótkiego 

omówienia przesłanek z uwzględnieniem :  przeglądu literatury przedmiotu  (w tym teorii naukowych), 

dotychczas przeprowadzonych badań,  doświadczeń praktycznych lub obserwacji  oraz wskazać lukę 

poznawczą a także znaczenie badań ( dla teorii i praktyki -  z uwzględnieniem m. in. takich kryteriów 

jak  ważność, aktualność, nowatorstwo).   

3. Sprecyzowanie problemu badawczego. Problem badawczy należy sformułować na zasadzie 

syntetycznego pytania  odnoszącego się do problematyki badawczej  oraz określić  jego rodzaj 

(poznawczy, aksjologiczny, normatywny bądź  mieszany)1.    

4. Wyszczególnienie celów pracy doktorskiej i ich uszczegółowienie ( np. poprzez zastosowanie podziału 

na cel główny i pomocnicze lub  na cele poznawcze, metodyczne, praktyczne)   

5. Sformułowanie zestawu pytań badawczych i/lub hipotez wraz z krótkim uzasadnieniem ich wyboru. 

W przypadku posługiwania się hipotezami  należy je sformułować w taki sposób aby spełniały wymogi 

związane z możliwością ich potwierdzenia lub falsyfikacji w procesie badawczym.   

6. Określenie metody/metod badawczych, opis  procedury badawczej ( etapy+ harmonogram) oraz 

przewidywanych rezultatów badań .    

7. Zdefiniowanie podstawowych pojęć dot. problematyki badawczej ( kluczowych  terminów tytułu 

pracy)   

8. Przedstawienie  planu pracy albo opisu struktury tj zawartości poszczególnych rozdziałów  z 

uwzględnieniem podziału na część teoretyczną ( literaturową), metodyczną i  empiryczną.   

9. Wyszczególnienie co najmniej 30 pozycji literatury przedmiotu ( w tym obcojęzycznej)  

potwierdzających  związek z proponowaną problematyką oraz spełniających kryterium aktualności.    

10. Zadeklarowanie przez doktoranta  dyscypliny naukowej, subdyscypliny, w jakiej sytuuje się  

problematyka pracy.   

11. Zaprezentowanie  dotychczasowego dorobku doktoranta tj. przygotowanych publikacji,  udziału w 

konferencjach i projektach badawczych.   

                                                      
1 Por.  Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, H. Witczak, PWE warszawa 

2008.   


