
Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu można uzyskać stopień naukowy w następujących dziedzinach:

1. doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna oraz
2. doktora nauk o zdrowiu.

Wszczęcie przewodu doktorskiego
1. Przewód doktorski może wszcząć osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra,

magistra inżyniera oraz lekarza.

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć
naukowych, stopień naukowy doktora może uzyskać osoba posiadająca tytuł
zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i jest laureatem „Diamentowego
Grantu”.

3. Wszczęcie przewodu następuje na wniosek doktoranta.

4. Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu doktorskiego (załącznik 1) powinny
być złożone w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu na minimum 14 dni przed
terminem Rady Wydziału na której ma być wszczęty przewód.

5. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie co najmniej jednej
publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej
krajowym (praca musi być opublikowana lub mieć nadany symbol DOI - nie
wystarczy oświadczenie wydawcy o przyjęciu pracy do druku) lub jednej publikacji
naukowej w formie książki (opublikowanej lub przyjętej do druku). Należy pamiętać,
że w przypadku doktoryzowania się na podstawie cyklu publikacji, nie można prac,
o których mowa powyżej, włączać do cyklu.

6. W momencie wszczęcia przewodu doktorant wskazuje:

a. dziedzinę i dyscyplinę, w której chce uzyskać stopień doktora,

b. przedmiot podstawowy i dodatkowy będące przedmiotem egzaminu
doktorskiego.

7. Rada Wydziału, na drodze uchwał, podejmuje decyzję o wszczęciu przewodu
doktorskiego.

8. Rada Wydziału, na drodze uchwał, podejmuje decyzję o wyborze promotora.

9. Rada Wydziału, na drodze uchwały, określa maksymalny czas na złożenie rozprawy
doktorskiej.



Promotor rozprawy doktorskiej
1. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł profesora

lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny
naukowej.

2. Promotorem w przewodzie doktorskim może być również osoba będąca
pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca
wymogów określonych powyżej, jeśli jest wybitnym znawcą problematyki, której
dotyczy rozprawa doktorska.

3. Przyjęcie funkcji promotora jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub
pracownika naukowego.

4. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu można być jednocześnie promotorem
maksymalnie 5 otwartych przewodów doktorskich.

Promotor pomocniczy
1. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca

stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nieposiadająca
uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

2. Promotora pomocniczego można powołać gdy pełni on istotną funkcję pomocniczą w
opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich
realizacji i analizy wyników.

3. Promotor pomocniczy wybierany jest drogą uchwały Rady Wydziału, na wniosek
promotora, w którym uzasadnia potrzebę powołania promotora pomocniczego.

4. Promotor pomocniczy uczestniczy w posiedzeniach komisji doktorskich bez prawa do
głosowania.

5. Promotor pomocniczy nie otrzymuje wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

6. Rada Wydziału może powołać promotora pomocniczego, bez prawa głosu, w skład
komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji powołanej do przyjęcia
rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia.

Kopromotor
1. Kopromotora wybiera się gdy przewody doktorskie prowadzone są w ramach

współpracy międzynarodowej.

2. Podpisana umowa o współpracy powinna określać rolę kopromotora w przewodzie
doktorskim.

Forma rozprawy doktorskiej
1. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki lub książki (wydanej nie

wcześniej niż w roku poprzedzającym otwarcie przewodu doktorskiego).



2. Rozprawa doktorska może mieć formę spójnego tematycznie zbioru artykułów
opublikowanych (w języku polskim lub angielskim) lub przyjętych do druku
w czasopismach naukowych, zebranych pod wspólnym tytułem. W przypadku prac
wieloautorskich wymagane jest złożenie oświadczeń (załącznik nr 5) wszystkich
współautorów o ich udziale w przygotowaniu pracy.

Minimalne wymagania dla cyklu prac: 3 publikacje opublikowane w czasopismach
obecnych w bazie Scopus lub Web of Science lub PubMed, w tym dwie prace
oryginalne z pierwszym współautorstwem opublikowane w czasopismach z część A
listy MNiSW. Wypełnienie poniższych warunków nie gwarantuje pozytywnej opinii,
bo tej dokonują recenzenci i komisja doktorska, a następnie Rada Wydziału.

Doktorant przygotowuje ponadto, w języku polskim, komentarz (nieprzekraczającym
5 stron standardowego wydruku komputerowego) będący podsumowaniem wyżej
wymienionych artykułów.

Wymagane jest załączenie Orzeczenia (Orzeczeń) właściwych Komisji Bioetycznych,
których numery zostały podane w publikacjach. Jeśli zgoda Komisji Bioetycznej różni
się od tematu rozprawy doktorskiej, konieczne jest ponowne złożenie wniosku do
Komisji Bioetycznej w celu uzupełnienia tematu badań lub jego zmiany.

3. Rozprawę doktorska może stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy
zbiorowej.

4. Niezależnie od formy rozprawa doktorska powinna wykazać indywidualny wkład
kandydata w opracowanie koncepcji, wykonanie badań, opracowanie i interpretacji
wyników tej pracy.

5. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie
internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.

6. Rozprawa doktorska, za zgodą Rady Wydziału, może być przedstawiona w języku
innym niż polski.

Recenzenci
1. Rada Wydziału, na drodze uchwały, powołuje dwóch zewnętrznych recenzentów.

2. Recenzentem nie może być osoba, co do której zachodzi obawa o jej bezstronności.
Recenzentem rozprawy doktorskiej nie może być ponadto:

a. pracownik jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu,

b. pracownik jednostki, w której doktorant jest zatrudniony,

c. osoba mająca wspólne publikacje z kandydatem.

3. Ustawowy termin przygotowania recenzji – 2 miesiące od daty otrzymania wniosku
o jej sporządzenie; recenzje przekazywane są do jednostki organizacyjnej w formie
elektronicznej i papierowej.

Komisja do przeprowadzenie egzaminu z dyscypliny podstawowej
1. Rada Wydziału na drodze uchwały powołuje Komisję do przeprowadzenie egzaminu

z dyscypliny podstawowej.



2. W skład komisji wchodzą minimum 4 osoby (w tym promotor) powołane spośród
członków Rady.

Komisja do przeprowadzenie do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia jej
obrony

1. Rada Wydziału na drodze uchwały powołuje Komisję do przyjęcia rozprawy
doktorskiej i przeprowadzenia jej obrony.

2. W skład komisji wchodzi minimum 7 osób: 2 recenzentów, promotor (lub promotor i
kopromotor) oraz minimum 4 osoby spośród członków Rady Wydziału.

3. W uzasadnionych przypadkach w skład Komisji mogą być powołane osoby spośród
członków innych Rad Wydziału.

4. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z rozprawą i recenzjami podejmują uchwałę o
dopuszczeniu rozprawy doktorskiej do obrony.

5. Jeśli opinia Komisji jest negatywna, przekazuje ona Radzie Wydziału jej uzasadnienie,
a ostateczną decyzję o dopuszczeniu rozprawy doktorskiej do obrony publicznej, na
drodze uchwały, podejmuje Rada Wydziału.

Obrona rozprawy doktorskiej
1. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu zawiadamia o publicznej  obronie  pracy doktorskiej

na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem obrony.

2.  W dniu podjęcia przez komisję doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej
zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału streszczenie rozprawy doktorskiej
łącznie z recenzjami (streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia
przez komisję doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu
ich przekazania przez recenzentów; streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie
internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia).

3. Publiczna obrona pracy doktorskiej odbywa się przed komisja powołaną do przyjęcia
rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia jej obrony (wymagana jest obecność
promotora, promotora pomocniczego i minimum jednego recenzenta).

4. Komisja po przeprowadzonej obronie podejmuje uchwałę o przyjęciu obrony doktorskiej.

Nadanie stopnia doktora
1. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadanie stopnia

naukowego doktora.

2. Decyzja Rady może się różnić od decyzji Komisji powołanej do przeprowadzenia
obrony doktorskiej.

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej
1. Jeśli obie recenzje zakończone są wnioskiem o wyróżnienie rozprawy doktorskiej,

komisja po przeprowadzonej obronie może wnioskować do Rady Wydziału o jej
wyróżnienie.



2. Rada Wydziału, na wniosek Komisji doktorskiej,  podejmuje uchwałę o wyróżnienie
rozprawy doktorskiej.

Zamkniecie przewodu doktorskiego
1. Zamknięcie przewodu doktorskiego to negatywne zakończenie przewodu.

2. Uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego na wniosek Dziekana podejmuje Rada
Wydziału.

3. Przesłankę do zamknięcia przewodu doktorskiego stanowią:

a. nieprzystąpienie w wyznaczonych terminach do egzaminów doktorski,

b. niezłożenie rozprawy doktorskiej w wyznaczonym terminie.

Umorzenie przewodu doktorskiego
1. Umorzenie rozprawy doktorskiej na wniosek Dziekana następuje gdy postępowanie

staje się bezprzedmiotowe.

2. Umorzenie rozprawy doktorskiej na wniosek doktoranta  może nastąpić na dowolnym
etapie przewodu doktorskiego.

3. Promotor pracy nie może wystąpić z wnioskiem o umorzenie lub zamknięcie rozprawy
doktorskiej.

Uchwały
1. Wszystkie wymienione powyżej uchwały podejmowane są bezwzględną większością

głosów w głosowaniach tajnym.

2. Od wszystkich wyżej wymienionych uchwał przysługuje doktorantowi odwołanie do
Centralnej Komisji do Spraw Tytułów Stopni Naukowych, składane za pośrednictwem
Rady Wydziału, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z
uzasadnieniem.


