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Ramowy Program studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 
 

§ 1 
 

Ustala się ramowy program i plan studiów dla studentów studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o 
Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 
§ 2 

 
1. Studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzone są jako studia stacjonarne. 
2. Studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu prowadzone są w dziedzinie nauk medycznych 

w dyscyplinie medycyna i biologia medyczna oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu. 
3. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż 4 lata.  
4. Każdy rok akademicki studiów rozpoczyna się 1 października a kończy z dniem 30 września, 

następnego roku kalendarzowego, o ile Rektor Uniwersytetu nie zarządzi inaczej. 
5. Doktorant w ramach studiów doktoranckich prowadzi samodzielnie badania naukowe pod 

kierunkiem opiekuna naukowego/promotora, których efektem są w szczególności: publikacje 
naukowe, przygotowanie i/lub uczestnictwo w projektach badawczych, udział w konferencjach 
naukowych i przygotowanie pracy doktorskiej. 

 
§ 3 

 
1. Doktorant ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 45 godzin na I roku studiów i 

po 90 godzin na II, III i IV roku studiów, w ramach praktyki zawodowej wymaganej przepisami Prawa 
o szkolnictwie wyższym. Plan praktyk przygotowuje jednostka, w której doktorant realizuje studia 
doktoranckie. Plan nie może kolidować z harmonogramem zajęć obowiązkowych i fakultatywnych, w 
których uczestniczy doktorant. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. Studenckich, na wniosek doktoranta za 
zgodą opiekuna naukowego/promotora oraz akceptacją Kierownika Studiów Doktoranckich może 
zmniejszyć wysokość obowiązującego pensum dydaktycznego. 

3. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w 
Uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Informację o 
fakcie zatrudnienia, doktorant składa na piśmie do Kierownika Studiów Doktoranckich. 

4. Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w prowadzonych przez opiekuna/promotora seminariach 
doktoranckich oraz prowadzenia indywidualnej pracy naukowej, pod kierunkiem opiekuna 
naukowego/promotora, której celem jest opracowanie rozprawy doktorskiej. Zadanie to powinno być 
rozplanowane w sposób umożliwiający terminowe wszczęcie przewodu doktorskiego i ukończenie 
rozprawy doktorskiej przed upływem 4 lat od rozpoczęcia studiów doktoranckich.  

5. Doktorant zobowiązany jest do przedstawienia Kierownikowi Studiów Doktoranckich potwierdzenia 
przyjęcia do druku co najmniej jednego artykułu naukowego w czasopiśmie recenzowanym 
wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw 
nauki (potwierdzonego nadaniem numeru DOI) lub w recenzowanych materiałach z 
międzynarodowej konferencji naukowej, najpóźniej do 30 czerwca roku akademickiego, który jest dla 
doktoranta II rokiem studiów doktoranckich. 

6. Doktorant ma obowiązek wszczęcia przewodu doktorskiego najpóźniej do 31 marca roku 
akademickiego, który jest dla doktoranta III rokiem studiów doktoranckich.  
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7. Doktorant ma obowiązek niezwłocznego przedstawienia informacji na piśmie o wszczęciu przewodu 
doktorskiego oraz o obronie pracy doktorskiej. Stosowne pismo składa się do Sekcji ds. Studiów 
Doktoranckich Działu Spraw Studenckich.  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę doktoranta Kierownik Studiów może przedłużyć 
termin wszczęcia przewodu doktorskiego, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. 

9. Procedurą przeprowadzenia przewodu doktorskiego zajmuje się dziekanat Wydziału. 
10. Złożenie gotowej rozprawy doktorskiej w dziekanacie Wydziału musi nastąpić najpóźniej do 30 

czerwca roku, który jest dla doktoranta IV rokiem studiów doktoranckich, lub w przypadku 
przedłużenia studiów doktoranckich na dwa miesiące przed końcem okresu przedłużenia. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę doktoranta Kierownik Studiów może przedłużyć 
termin złożenia pracy, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy.  

12. Doktoranci zobowiązani są do sporządzania i przedstawiania kierownikowi studiów doktoranckich 
rocznych sprawozdań z pracy naukowej, złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń oraz pracy 
dydaktycznej wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora o postępach w pracy naukowej i 
przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także o pracy dydaktycznej. Sprawozdanie składa się do 31 
lipca każdego roku, do Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Działu Spraw Studenckich.  

 
§ 4 

 
1. Warunkiem zaliczenia poszczególnych lat studiów doktoranckich jest: 

1) pierwszego roku studiów:  
a) zaliczenie seminarium doktoranckiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny wykonywania przez 

doktoranta powierzonych obowiązków dydaktycznych, jego aktywności i osiągnięć 
naukowych; 

b) zrealizowanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych; 
c) zaliczenie przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów fakultatywnych ujętych w planie 

danego roku akademickiego.  
2) drugiego roku studiów:  

a) zaliczenie seminarium doktoranckiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny wykonywania przez 
doktoranta powierzonych obowiązków dydaktycznych, jego aktywności i osiągnięć 
naukowych; 

b) zrealizowanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych; 
c) zaliczenie przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów fakultatywnych ujętych w planie 

danego roku akademickiego; 
d) przyjęcie do druku co najmniej jednego artykułu naukowego w czasopiśmie recenzowanym 

wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do 
spraw nauki (potwierdzone nadaniem numeru DOI) lub w recenzowanych materiałach z 
międzynarodowej konferencji naukowej, uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów 
Web of Science Core Collection (publikacja wydana od momentu rozpoczęcia studiów 
doktoranckich) - najpóźniej do 30 czerwca. 

3) trzeciego roku studiów:  
a) zaliczenie seminarium doktoranckiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny wykonywania przez 

doktoranta powierzonych obowiązków dydaktycznych, jego aktywności i osiągnięć 
naukowych; 

b) zrealizowanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych; 
c) zaliczenie przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów fakultatywnych ujętych w planie 

danego roku akademickiego; 
d) wszczęcie przewodu doktorskiego - najpóźniej do 31 marca. 

4) czwartego roku studiów:  
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a) zaliczenie seminarium doktoranckiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny wykonywania przez 
doktoranta powierzonych obowiązków dydaktycznych, jego aktywności i osiągnięć 
naukowych; 

b) zrealizowanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych; 
c) zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów tak aby zdobyć wymaganą w 

toku studiów liczbę punktów ECTS; 
d) złożenie gotowej rozprawy doktorskiej w dziekanacie Wydziału (najpóźniej do 30 czerwca).  

2. Warunki zaliczenia roku studiów muszą być spełnione do 31 lipca danego roku akademickiego w 
przypadku I, II i III roku studiów oraz do 30 czerwca w odniesieniu do IV roku studiów. 

3. W przypadku skrócenia okresu trwania studiów doktoranckich doktorant ma obowiązek zrealizować 
plan i program studiów doktoranckich zgodnie z indywidualnym tokiem ustalonym przez Kierownika 
Studiów Doktoranckich. 

4. Uwzględniając spełnienie warunków określonych w §4 ust.1, sprawozdanie doktoranta oraz opinię 
opiekuna naukowego/promotora o postępach w pracy naukowej i dydaktycznej a także złożone 
egzaminy i uzyskane zaliczenia – Kierownik Studiów doktoranckich podejmuje decyzje o: 
1) zaliczeniu  roku studiów doktoranckich; 
2) zaliczeniu roku studiów z obowiązkiem uzupełnienia w określonym terminie niezaliczonego 

przedmiotu; 
3) skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich. 

 
§ 5 

 
1. Opiekun naukowy/promotor ustala szczegółowy indywidualny plan pracy naukowej i dydaktycznej 

doktoranta. 
2. Program przygotowany przez opiekuna naukowego/promotora w porozumieniu z uczestnikiem 

studiów doktoranckich powinien przewidywać przerwy w zajęciach w okresie wolnym od zajęć 
dydaktycznych o łącznym wymiarze 8 tygodni rocznie. 

3. Indywidualny program zajęć, uwzględniający przerwę w zajęciach zatwierdza kierownik jednostki, w 
której doktorant realizuje studia doktoranckie. 

 
§ 6 

 
1. Wszystkim zajęciom obowiązkowym i fakultatywnym oraz praktykom zawodowym, objętym planem i 

programem studiów, przypisane są punkty ECTS. 
2. Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów odpowiada maksymalnie 45 punktom 

ECTS, w tym co najmniej 31 punktów ECTS w ramach zajęć obowiązkowych i praktyk zawodowych i co 
najmniej 10 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych - w tym 5 punktów ECTS za zajęcia 
przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego oraz 5 punktów ECTS za zajęcia 
przygotowujące do pracy badawczej lub badawczo-rozwojowej. 

3. Fakultatywne zajęcia mają wymiar odpowiadający od 1 do 2 punktom ECTS za każdy przedmiot. 
 

§ 7 
1. Program i Plan studiów doktoranckich zatwierdza Rada Wydziału i podaje do wiadomości 

doktorantów na stronie internetowej Uniwersytetu niezwłocznie po jego uchwaleniu.  
2. Plan studiów doktoranckich przedstawiony jest w załączniku nr 1.  
3. Harmonogram realizacji zajęć w danym roku akademickim, który stosuje się dla doktorantów 

odpowiednio do odbywanego roku studiów zatwierdza Rada Wydziału i przedstawia do wiadomości 
publicznej (w systemie informatycznym Uniwersytetu) do 31 sierpnia danego roku. 

4. Harmonogram studiów doktoranckich przedstawiony jest w załączniku nr 2. 


