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Komunikat nr 12/2022 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 4 lipca 2022 roku 

w sprawie szczegółowych harmonogramów zajęć w szkole doktorskiej  

w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie § 6 ust 5 Programu kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązującego doktorantów przyjętych od roku akademickiego 

2022/2023 ustalonego Uchwałą nr 12/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu z dnia 16 lutego 2022 r., § 6 ust 4 Programu kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązującego doktorantów przyjętych od 

roku akademickiego 2021/2022 ustalonego Uchwałą nr 53/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31 marca 2021 r., § 6 ust 4 Programu kształcenia w szkole doktorskiej 

prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązującego 

doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2020/2021 ustalonego Uchwałą nr 57/2020 Senatu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2020r. wraz ze zmianami 

wprowadzonymi Uchwałą nr 263/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  oraz § 6 ust 3 Programu kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązującego od roku akademickiego 

2019/2020 ustalonego Uchwałą nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu z dnia 29 maja 2019 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 262/2020 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2020 r. zatwierdzam harmonogramy 

zajęć dla uczestników szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023. 

 

Harmonogram zajęć dla pierwszego roku szkoły doktorskiej (grupa polskojęzyczna) stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Komunikatu.  

Harmonogram zajęć dla pierwszego roku szkoły doktorskiej (grupa anglojęzyczna) stanowi załącznik nr 1A do 

niniejszego Komunikatu. 

Harmonogram zajęć dla drugiego roku szkoły doktorskiej (grupa polskojęzyczna) stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Komunikatu. 

Harmonogram zajęć dla drugiego roku szkoły doktorskiej (grupa anglojęzyczna) stanowi załącznik nr 2A do 

niniejszego Komunikatu. 

Harmonogram zajęć dla trzeciego roku szkoły doktorskiej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Komunikatu. 

Harmonogram zajęć dla czwartego roku szkoły doktorskiej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Komunikatu. 

Harmonogram zajęć fakultatywnych  w języku polskim i języku angielskim stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

Komunikatu. 

 

Plany zawierające terminy oraz miejsce prowadzenia zajęć obowiązkowych zostaną podane do wiadomości i 

umieszczony na stronie internetowej Uczelni najpóźniej do końca września 2022 r. 
 

                 Dyrektor Szkoły Doktorskiej  
       Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  

 
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska 


