
 

Uchwała nr 263/2020 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie  ustalenia  Programu kształcenia 

w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu, obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2020/2021 

 
Senat działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U. 2020. 85), uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W uchwale nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie  ustalenia  Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej 

prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący 

doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 4  otrzymuje brzmienie: 

„4. Efekty uczenia osiągane przez doktoranta weryfikuje się także poprzez ocenę realizacji indywidualnego 

planu badawczego (ocena śródokresowa).”, 

2) w § 10  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:    

W uzasadnionych przypadkach, Doktorant może wnioskować o skrócenie okresu kształcenia w szkole 

doktorskiej, jednakże nie więcej niż o 2 semestry. Skrócenie okresu kształcenia w szkole doktorskiej 

wymaga zgody jej Dyrektora, który ustala doktorantowi indywidualny tok kształcenia.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Plan realizacji programu kształcenia: 
 

I ROK (SEMESTRY I,II) 

Rodzaj zajęć Nazwa przedmiotu  
forma 

prowadzenia zajęć 

Liczba   

godzin 

Forma 

zaliczenia 

     

Obowiązkowe Biostatystyka  
wykłady/ ćwiczenia 

kat. A 
20 

zaliczenie 

na ocenę 

Obowiązkowe Edukacja medyczna  
wykłady/ ćwiczenia 

kat. A 
15 zaliczenie  

Obowiązkowe Jak przygotować publikację naukową  
wykłady/ ćwiczenia 

kat. A 
20 egzamin 

Obowiązkowe Metodologia badań naukowych  
wykłady/ćwiczenia 

kat. A 
20 egzamin 

Obowiązkowe Podstawy informacji naukowej  ćwiczenia kat. A 10 zaliczenie 

Obowiązkowe  
Seminaria doktorskie  

Publiczna sesja sprawozdawcza  
seminaria 30 

zaliczenie 

na ocenę 

Fakultatywne 
Zajęcia fakultatywne do wyboru wg 

harmonogramu na dany rok akademicki  

/ wykłady 

seminaria  

min. 

15 
zaliczenie 



Seminaria 

doktoranckie 
Konsultacje naukowe z promotorem - 30 

 

 

Praktyki 

zawodowe 

Praktyka zawodowa  

15 h samodzielne prowadzenie zajęć  

15 h współuczestniczenie w prowadzeniu zajęć 

 - 30 

ocena 

kierującego 

praktyką 

Obowiązkowe 

kursy 
Szkolenie BHP i P.Poż. e-learning 4 zaliczenie 

 razem:  194  

II ROK (SEMESTRY III,IV) 

Rodzaj zajęć Nazwa przedmiotu  
forma 

prowadzenia zajęć 

Liczba   

godzin 

Forma 

zaliczenia 

Obowiązkowe Historia medycyny  wykład 15 
zaliczenie 

na ocenę 

Obowiązkowe 
Regulacje prawne i etyczne w badaniach 

naukowych 
wykłady 30 egzamin 

Obowiązkowe 
Seminaria doktorskie  

Publiczna sesja sprawozdawcza  
seminaria 30 

zaliczenie 

na ocenę 

Fakultatywne 
Zajęcia fakultatywne do wyboru wg 

harmonogramu na dany rok akademicki  
seminaria  

min. 

30 
zaliczenie 

Seminaria 

doktoranckie 
Konsultacje naukowe z promotorem - 30 

zaliczenie 

na ocenę 

Praktyki 

zawodowe 

Praktyka zawodowa 

samodzielne prowadzenie zajęć 
- 60 

ocena 

kierującego 

praktyką 

 razem:  195  

III ROK (SEMESTRY V,VI) 

Rodzaj zajęć Nazwa przedmiotu  
forma 

prowadzenia zajęć 

Liczba   

godzin 

Forma 

zaliczenia 

Obowiązkowe Ekonomika projektu naukowego 
wykłady/ćwiczenia 

kat. A 
10  egzamin 

Obowiązkowe Filozofia  wykład 30  egzamin 

Obowiązkowe  
Seminaria doktorskie  

Publiczna sesja sprawozdawcza  
seminaria 60 

zaliczenie 

na ocenę 

Fakultatywne 
Zajęcia fakultatywne do wyboru wg 

harmonogramu na dany rok akademicki 
seminaria  

min. 

30 
zaliczenie 

Seminaria 

doktoranckie 
Konsultacje naukowe z promotorem - 30 

zaliczenie 

na ocenę 

Praktyki 

zawodowe 

Praktyka zawodowa 

samodzielne prowadzenie zajęć 
- 60 

ocena 

kierującego 

praktyką 

 razem:  220  

 

 



 

IV ROK (SEMESTRY VII,VIII) 

Rodzaj zajęć Nazwa przedmiotu  
forma 

prowadzenia zajęć 

Liczba   

godzin 

Forma 

zaliczenia 

Seminaria 

doktoranckie 
Konsultacje naukowe z promotorem - 30 zaliczenie 

Praktyki 

zawodowe 

Praktyka zawodowa 

samodzielne prowadzenie zajęć 
- 60 

ocena 

kierującego 

praktyką 

 razem:  90  

     

 Suma:  699  
 

 
 

§ 2 

Ustala się tekst jednolity Program kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący doktorantów przyjętych od roku 

akademickiego 2020/2021, zgodny z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

R e k t o r 
 

 

prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 


