
 

 1 

Załącznik do Komunikatu nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej  

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

z dnia 15 lutego 2021 r.  

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 

w ramach projektu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich, 

związanego ze wsparciem uzyskanym z Agencji NAWA (4 nabór) 

 

1. W oparciu o § 4 ust. 4 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej prowadzonej przez 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021, 

zwanych dalej Warunkami rekrutacji, ogłaszam nabór dla doktorantów zagranicznych w związku ze 

wsparciem systemowym uzyskanym z Agencji NAWA dla projektu PUMSTER na okres 04.01.2021-

29.12.2023 na podstawie decyzji z dnia 14.12.2020 o numerze PPI/STE/2020/1/00014/DEC/02, 

zwanego dalej Projektem. 

2. W ramach naboru, o którym mowa w pkt. 1 planowane jest przyjęcie 6 doktorantów zagranicznych, 

którzy będą realizowali kształcenie w szkole doktorskiej w trybie anglojęzycznym. 

3. Kandydatem (doktorantem zagranicznym) przystępującym do rekrutacji w ramach naboru, o którym 

mowa w punkcie 1 może być, zgodnie z definicją zawartą w regulaminie programu STER: 

1) cudzoziemiec, który jest absolwentem studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

ukończonych w zagranicznej instytucji, 

2) cudzoziemiec, który jest absolwentem studiów II stopnia, ukończonych w polskiej instytucji lub 

3) Polak, który jest absolwentem studiów II stopnia, ukończonych w zagranicznej instytucji. 

4. W związku z udziałem w rekrutacji cudzoziemców, kandydaci przystępujący do rekrutacji w ramach 

naboru, o którym mowa w pkt. 1, nieposiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są do spełnienia 

następujących warunków: 

1) Na podstawie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów za granicą, do Szkoły Doktorskiej 

może być przyjęta osoba, której dyplom w Polsce uznany jest zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów jednolitych 

magisterskich albo studiów drugiego stopnia. W przypadku kandydatów, których dyplom nie może 

być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na 

podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność – wymagana jest nostryfikacja 

dyplomu.  

2) Cudzoziemcy - lekarze i lekarze dentyści, którzy będą realizować szkołę doktorską w dyscyplinach 

nauki medyczne i nauki o zdrowiu i prowadzić badania o charakterze klinicznym - są zobowiązani do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza na 

czas nieokreślony na terenie RP – regulacje w tym względzie określają zapisy i procedury Okręgowej 

Izby Lekarskiej. 

3) Przedstawiane przez cudzoziemca dokumenty sporządzone lub wydane w języku innym niż polski i 

angielski wymagają tłumaczenia przysięgłego na język polski. 

4) Dokumenty rekrutacyjne w formie skanu załącza się do elektronicznego formularza rekrutacyjnego 

w systemie informatycznym UMP. Na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego komunikacja z 

kandydatem prowadzona jest za pośrednictwem skrzynki mailowej Szkoły Doktorskiej - adres e-

mail: doctoralschool@ump.edu.pl. 

5) Kandydat składa dokumentację, o której mowa w Warunkach rekrutacji oraz: 
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a) świadectwo dojrzałości w przypadku kandydatów, którzy uzyskali je poza Polską, 

b) dyplom ukończenia studiów wyższych, a przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą - 

tłumaczenie przysięgłe. Dokumenty muszą być opatrzone ponadto apostille albo zalegalizowane 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, 

c) transkrypt potwierdzający wyniki kształcenia zgodnie z systemem oceniania kraju w którym 

studiowali; wyniki te są przeliczane przez Komisję Rekrutacyjną na system obowiązujący w 

Polsce, 

d) polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie, że kandydat przystąpi do ubezpieczenia 

niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w szkole doktorskiej, 

e) wizę albo kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terenie RP – dokument 

można dostarczyć po uzyskaniu decyzji o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej. 

6) Dla potrzeb naboru o którym mowa w pkt. 1 dostosowano załącznik 3 do warunków rekrutacji. 

7) Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia, którzy są zobowiązani do ubiegania się o wizę, mogą 

warunkowo zostać wpisani na listę doktorantów, bez uprawnień do otrzymywania stypendium do 

momentu uzyskania wizy. 

8) Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej cudzoziemca następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora. 

Decyzja o przyjęciu, w wyjątkowych wypadkach, może być przekazana drogą elektroniczną. 

5. Doktoranci zrekrutowani w ramach naboru, o którym mowa w pkt. 1, będą realizowali program 

kształcenia w szkole doktorskiej zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

indywidualną organizacją kształcenia (IOK), w zakresie zarówno realizacji samego programu kształcenia, 

a także indywidualnego planu badawczego. Zastosowanie będą miały zapisy: 

1) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. 

zm.); 

2) Statutu UMP z dnia 20 marca 2019 r. z późniejszymi zmianami, w tym z dnia 2 grudnia 2020 r.; 

3) Projektu PUMSTER z Agencji NAWA przyznanego Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie decyzji z dnia 14.12.2020 o 

numerze PPI/STE/2020/1/00014/DEC/02 na okres 04.01.2021-29.12.2023; 

4) Regulaminu Programu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich z dnia 15.07.2020, zwanego 

dalej Regulaminem STER; 

5) dokumentów Regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Szkoły Doktorskiej UMP - 

Regulaminu Szkoły Doktorskiej, Warunków i trybu rekrutacji, Programu Kształcenia. 
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załącznik nr 3 
do warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UMP - rok akademicki 2020/2021 

 
..............................................................................................                        
(stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko oświadczającego)       

 
.............................................................................................. 
 (miejsce pracy – Jednostka UMP) 

 
.............................................................................................. 
 (telefon kontaktowy, e-mail) 

 

SZKOŁA DOKTORSKA PROWADZONA PRZEZ UNIWERSYTET MEDYCZNY 

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

 

OŚWIADCZENIE  

nauczyciela akademickiego przewidzianego na promotora o zgodzie na objęcie opieką naukową 

kandydata po jego zakwalifikowaniu się do przyjęcia do szkoły doktorskiej 

 

Wyrażam zgodę na objęcie obowiązków promotora pracy doktorskiej Pani/Pana 

......................................................................................., która/który wnioskuje o przyjęcie  do 

Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Praca naukowa i dydaktyczna prowadzona będzie w ................................................................. 

(należy podać nazwę jednostki Uniwersytetu) 

Oświadczam, że: 

• posiadam opublikowany dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat. Mój dorobek naukowy za 

lata 2016-2020 obejmuje ....................... publikacji o łącznej wartości IF = ....................... oraz 

punktacji MNiSW = .......................; w tym odpowiednio ....................... publikacji jako pierwszy 

autor o łącznej wartości IF = ....................... oraz punktacji MNiSW = ....................... oraz 

....................... publikacji jako autor senior o łącznej wartości IF = ....................... oraz punktacji 

MNiSW = .......................  

(proszę załączyć wykaz 4 najwyżej punktowanych publikacji z pierwszym, drugim lub ostatnim autorstwem zgodnie 

z Systemem Punktacji Przyjęć do Szkoły Doktorskiej, pkt. 5 Dorobek naukowy promotora), 

• moje zatrudnienie na Uniwersytecie pozwala na sprawowanie opieki promotorskiej nad ww. 

doktorantem przez cały okres trwania kształcenia w szkole doktorskiej, 

• uwzględniając ww. kandydaturę, liczba doktorantów (realizujących studia doktoranckie i szkołę 

doktorską) na dzień 01 października 2021r. będących pod moją opieką naukową nie przekracza 

3 osób. (z wyłączeniem doktorantów przyjętych w ramach realizacji projektów badawczych 

finansowanych ze środków zewnętrznych) 

 

........................................             ...................................................................... 

(miejscowość i data)      (podpis i pieczęć oświadczającego) 
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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 
nabór dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach  STER Umiędzynarodowienie Szkół 

Doktorskich, związanego ze wsparciem uzyskanym z Agencji NAWA (4 nabór STER) 

do 05.03.2021r. do godz. 

23:59 

 

Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej UMP oraz przedstawienie dokumentacji 

rekrutacyjnej w systemie elektronicznym 

 

11-17.03.2021r.  

 

Rozmowa kwalifikacyjna on-line w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej 

UMP 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w formie ustnej przez Komisję Rekrutacyjną. 

Kandydaci są informowani o terminie przeprowadzenia rozmowy e-mailowo. 

 

Do 26.03.2021r. 

 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia 

Listy osób przyjętych/nieprzyjętych będą dostępne na stronie internetowej UMP, w zakładce 

Rekrutacja – Szkoła Doktorska. Lista rankingowa będzie uwzględniała numery rekrutacyjne 

kandydatów do szkoły doktorskiej oraz uzyskaną punktację ogólną. 

Wydanie decyzji administracyjnej o przyjęciu do szkoły doktorskiej i wpis na listę 

doktorantów  

Decyzja, w formie pisemnej zostanie przekazana drogą pocztową lub elektronicznie. 

 

01.04.2021r. Ślubowanie doktoranta 


