
Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 13/2022  
Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  

z dnia 8 sierpnia 2022r. 

 

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 
nabór dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu 

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych 
przewidującego udział doktorantów – (2 nabór-grant) 

Grupa, która będzie realizowała kształcenie w szkole doktorskiej wg programu polskojęzycznego 
 

25.08.2022r. od godz. 00:00  

- 29.08.2022r. do godz. 15:00 

 

Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej UMP w systemie elektronicznym 

(REKRUTACJA – REJESTARCJA ELEKTRONICZNA)  

Kandydat zakłada konto on-line, wypełnia dane osobowe i otrzymuje automatycznie 

zwrotny e-mail z loginem i hasłem do swojego konta, które będzie wykorzystywał w dalszym 

procesie rekrutacyjnym. 

(aby dokonać pełnej rejestracji należy uzupełnić dane zawarte w ankiecie, zatwierdzić i 

wydrukować ankietę) 

 

25.08.2022r.-30.08.2022r. 

w godz. 8:00 – 15:00 

 

Przyjmowanie od kandydatów do Szkoły Doktorskiej UMP dokumentów wymaganych w 

postępowaniu rekrutacyjnym  

Dokumenty należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu, Coll. Stomatologicum, ul. Bukowska 70, pokój D208 (II piętro), 60-812 Poznań 

 

07-08.09.2022r.   

 

Rozmowa kwalifikacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej UMP  

W zależności od sytuacji epidemicznej rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się stacjonarnie 

lub on-line za pośrednictwem platformy TEAMS 

Kandydat zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokładnym 

terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, sposobie jej przeprowadzenia oraz miejscu 

 

do 30.09.2022r. 

 

Ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej UMP 

Listy osób przyjętych/nieprzyjętych będą dostępne na stronie internetowej Szkoły 

Doktorskiej UMP, w zakładce Rekrutacja. Lista rankingowa będzie uwzględniała numery 

rekrutacyjne kandydatów do szkoły doktorskiej oraz uzyskaną punktację ogólną. 

 

 01.10.2022r. 

 

Wpis na listę doktorantów lub wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do 

szkoły doktorskiej  

Decyzja, w formie pisemnej zostanie przekazana drogą pocztową –  

list polecony za potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji w 

Biurze Szkoły Doktorskiej w godz. 8:00-15:00 

 


