załącznik nr 1 do Uchwały nr 71/2018
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 28 marca 2018.

Warunki i tryb rekrutacji
na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie
na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
w roku akademickim 2018/2019
dla osób, których projekt badawczy jest powiązany z realizacją projektu Uniwersytetu
finansowanego ze środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w przepisach niniejszego dokumentu jest mowa o:
1) Uczelni lub Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu (skrót UMP);
2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o
szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.);
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
4) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu;
5) Sekcji ds. Studiów Doktoranckich - należy przez to rozumieć Sekcję ds. Studiów
Doktoranckich Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
2. Uniwersytet przeprowadza rekrutację na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich na rok
akademicki 2018/2019 na wydziałach:
1) Wydział Lekarski I w dziedzinie nauk medycznych (dyscyplina naukowa: biologia medyczna,
medycyna);
2) Wydział Lekarski II w dziedzinie nauk medycznych (dyscyplina naukowa: biologia
medyczna, medycyna, stomatologia);
3) Wydział Farmaceutyczny w dziedzinie nauk farmaceutycznych;
4) Wydział Nauk o Zdrowiu w dziedzinie nauk medycznych (dyscyplina naukowa: biologia
medyczna, medycyna) oraz dziedzinie nauk o zdrowiu.
3. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia
lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1
Ustawy oraz spełnia warunki rekrutacji określone poniżej.
4. Ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie lekarze i lekarze dentyści, którzy będą
realizować studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i prowadzić badania o
charakterze klinicznym muszą mieć ukończony staż podyplomowy lub ukończyć staż najpóźniej
do 31.10.2018 r.
5. Kandydaci wymienieni w ust. 4 są zobowiązani do posiadania prawa wykonywania zawodu i
do przedstawienia w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich dokumentu potwierdzającego nabycie
tego prawa. Niedostarczenie tego dokumentu w terminie do dnia 30.11.2018r. będzie
skutkowało skreśleniem z listy uczestników studiów doktoranckich

6. W przypadku osób niepełnosprawnych, przystępujących do egzaminu rekrutacyjnego na
studia doktoranckie UMP, istnieje możliwość zawiadomienia Komisji Rekrutacyjnej o
szczególnych potrzebach związanych z uczestnictwem w egzaminie. Zawiadomienie powinno
zostać dostarczone w formie pisemnej, dodatkowo należy złożyć kserokopię dokumentu
orzekającego o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku jej braku dokumentację medyczną,
potwierdzającą stan zdrowia. Powyższe należy złożyć przed egzaminem, wraz z pozostałą
dokumentacją rekrutacyjną.
7. Opiekunem naukowym doktoranta może być nauczyciel akademicki (pracownik UMP),
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub
pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy
opublikowany w okresie ostatnich 5 lat. Opiekun naukowy może prowadzić co najwyżej dwóch
uczestników studiów doktoranckich, pod warunkiem zapewnienia doktorantowi praktyk
zawodowych w formie prowadzenia zajęć.
8. Opiekunowi powinien pozostawać do zatrudnienia okres co najmniej czterech lat od momentu
przyjęcia doktoranta na studia doktoranckie.
9. Opiekunem naukowym powinna być osoba przewidziana na promotora przewodu
doktorskiego doktoranta.
10. Organizację i tok studiów doktoranckich określa Regulamin Studiów Doktoranckich oraz Plan i
Program Studiów Doktoranckich UMP.
11. Limit przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie dla osób, których projekt badawczy jest
powiązany z realizacją projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków zewnętrznych
przewidującego udział doktorantów określa Rektor, w formie zarządzenia, przed egzaminem
odbywającym się w ramach rekrutacji.
12. Na podstawie wyników końcowych uzyskanych przez wszystkich kandydatów biorących udział
w postępowaniu rekrutacyjnym tworzy się listę rankingową. Kandydaci umieszczani są na liście
w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego.
13. Przyjęcia na studia następują w kolejności uzyskanych wyników, w ramach ustalonego przez
Rektora limitu miejsc.
14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Rozdział II
Zasady i przebieg postępowania rekrutacyjnego
1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązany jest:
1) dokonać rejestracji on-line na stronie internetowej Uczelni;
Rejestracji on-line będzie można dokonać w dniach od dnia 20.08.2018r. od godz. 00:00 do
dnia 02.09.2018r. do godz. 23:59;
2) złożyć w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich, w terminie do dnia 03.09.2018 r. do godz. 15:00:
a) wniosek o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie (zał. nr 2 – dokument
wypełniony komputerowo),
b) wydrukowany z systemu SZANSA i podpisany formularz ankiety osobowej,

c) kserokopię dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
doktoranckie,
d) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
e) zgodę przyszłego opiekuna naukowego (promotora) przewodu doktorskiego na
wykonywanie pracy doktorskiej pod jego kierunkiem (zał. nr 3);
f) zgodę kierownika jednostki na przyjęcie doktoranta wraz z oświadczeniem dotyczącym
zapewnienia możliwości wypracowania obowiązkowego pensum (zał. nr 4);
g) zaświadczenie kierownika projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków
zewnętrznych o przewidywanym udziale doktoranta, który został wyłoniony w drodze
konkursu zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach
badawczych finansowych ze środków NCN; (zał. nr 5) oraz kopię protokołu
konkursowego,
h) zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej średniej ocen lub suplement do dyplomu, w
którym została wyszczególniona średnia ocen z egzaminów za cały okres studiów (nie
wliczając oceny z obrony pracy magisterskiej); w przypadku studiów dwustopniowych
zaświadczenie o średniej za I stopień studiów i zaświadczenie o średniej za II stopień
studiów; w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” należy
przedstawić zaświadczenie o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów;
i) 1 fotografię w formacie legitymacyjnym (3,5x4,5 cm);
j) wypełnioną tabelę dot. punktacji dodatkowej (zał. nr 6);
k) dokumenty potwierdzające działalność naukową, zdobyte nagrody i wyróżnienia
(zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 1 pkt. 4 - systemu punktacji przyjęć)
l) kserokopię dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu (dot. lekarzy
medycyny i lekarzy dentystów);
m) wstępny projekt rozprawy doktorskiej (treść samego projektu rozprawy doktorskiej
maksymalnie 2 strony, podpisany przez kandydata oraz przyszłego opiekuna naukowego
– zał. nr 7);
n) przystąpić do egzaminu rekrutacyjnego z wybranej dyscypliny naukowej oraz
nowożytnego języka obcego wskazanego przez kandydata. Egzaminy odbywają się w
formie ustnej - termin egzaminu 14 września 2018r.;
3) przestrzegać terminów określonych w planie rekrutacji.
3. Kandydat powiadamiany jest o zakwalifikowaniu do egzaminów oraz o terminie ich
przeprowadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacja przesyłana jest na adres
mailowy podany przez kandydata w ankiecie osobowej).
4. Egzamin kandydat składa przed wydziałową komisją rekrutacyjną, w skład której wchodzą:
a) dziekan lub przedstawiciel dziekana właściwego Wydziału Uczelni,
b) kierownik studiów doktoranckich właściwego Wydziału Uczelni – przewodniczący komisji
rekrutacyjnej,
c) specjalista z dziedziny, w zakresie której kandydat chce podjąć studia doktoranckie,
d) lektor języka obcego.
5. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich na Uniwersytecie następuje na
podstawie liczby punktów zdobytych w trakcie postępowania rekrutacyjnego w oparciu o

system punktacji. Obowiązujący system punktacji przyjęć na studia doktoranckie stanowi
załączniki nr 1).
6. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje komisja rekrutacyjna. Decyzję
komisji rekrutacyjnej podpisują wszyscy członkowie Komisji
7. Decyzja jest doręczana kandydatowi na adres wskazany w ankiecie osobowej listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza się osobisty odbiór decyzji w Sekcji ds.
Studiów Doktoranckich UMP. Kserokopia decyzji jest przekazywana do wiadomości kierownika
jednostki organizacyjnej, w której kandydat chce podjąć studia doktoranckie.
8. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie czternastu dni
kalendarzowych od daty doręczenia decyzji, do Rektora Uniwersytetu. Podstawą odwołania
może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest
ostateczna.
9. Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia
doktoranckie jest zobowiązany do przedstawienia aktualnych wyników badań lekarskich i
szczepień ochronnych określonych Zarządzeniem Rektora UM nr 14/18 z dnia 6 marca 2018
roku w sprawie szczepień ochronnych, badań profilaktycznych oraz badań sanitarnoepidemiologicznych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich. Skierowanie dot.
wykonania badań lekarskich wydaje Sekcja ds. Studiów Doktoranckich.
10. W celu rezygnacji z rekrutacji kandydat może złożyć w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich
pisemne oświadczenie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej. Oświadczenie skuteczne jest z
chwilą doręczenia do Sekcji ds. Studiów Doktoranckich i nie może zostać cofnięte. W razie
złożenia oświadczenia postępowanie rekrutacyjne zostaje umorzone względem kandydata w
całości jako bezprzedmiotowe.
11. Warunkiem rozpoczęcia studiów doktoranckich jest podpisanie przez kandydata umowy
dotyczącej warunków uczestnictwa w studiach.

załącznik nr 1
System punktacji przyjęć na Studia Doktoranckie
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
1. Średnia ocen ze studiów
 średnia ocen liczona jest po zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku)
np. 4,32 to jest 4,3 (4,3 x 2 = 8,6)
średnia x 2
 w przypadku studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna ze średniej ocen
2. Ocena projektu badawczego
oceny projektu badawczego dokonuje recenzent wyznaczony przez przewodniczącego Komisji
0 – 6 pkt
Rekrutacyjnej;.
3. Egzamin rekrutacyjny
(uzyskanie 0 pkt na egzaminie rekrutacyjnym z przedmiotu kierunkowego lub języka obcego dyskwalifikuje
kandydata)
 przedmiot kierunkowy
0 – 10 pkt
oceniana jest wiedza merytoryczna z danej dyscypliny, znajomość podstawowych zasad
prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje ogólne, w tym komunikacja interpersonalna
 język obcy
oceniana jest umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej w języku obcym
4. Punktacja dodatkowa:

0 – 6 pkt

 publikacje opublikowane w czasopismach recenzowanych
(kserokopia publikacji lub wydruk z bibliografii Biblioteki Głównej UMP)
rodzaj
czasopisma
punktacja
czasopisma
punkty

W czasopismach bez IF
≤8
pkt MNiSW
1

9 - 15
pkt MNiSW
2

W czasopismach z IF
15
pkt MNiSW
3

> 15
pkt MNiSW
5

 czynny udział w konferencjach naukowych
(potwierdzenie wystąpienia na konferencji lub kserokopia streszczenia
z książki abstraktów)
rodzaj konferencji
punkty

krajowe

międzynarodowe

0,5

1

 nagrody otrzymane na konferencjach naukowych
(dyplom nagrody – kserokopia)
rodzaj konferencji
punkty

krajowe

międzynarodowe

2

4

ocenie podlegają
najlepsze 4 publikacje
maks. 20 pkt

ocenie podlegają
najlepsze 4 streszczenia
maks. 4 pkt

ocenie podlegają
najlepsze 3 nagrody
maks. 12 pkt

 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów
(dyplom otrzymania stypendium– kserokopia)

3 pkt; maks. 3 pkt

 laureaci konkursu „Diamentowy Grant” (decyzja dot. przyznania grantu – kserokopia)

10 pkt, maks. 10 pkt

 naukowe staże zagraniczne (potwierdzenie odbycia stażu z określeniem czasu jego trwania
- powyżej 30 dni)
 dodatkowa ocena Komisji Rekrutacyjnej
Komisja Rekrutacyjna może przyznać punkt kandydatowi, który wyróżnił się szczególną
wiedzą oraz kompetencjami interpersonalnymi
(komisja ma do dyspozycji 10 pkt na wszystkich kandydatów)

5 pkt, maks. 5 pkt

1 pkt na kandydata

załącznik nr 2
WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

Data złożenia wniosku
..........................................
IMIĘ I NZAWISKO: .................................................................
PESEL :………………………………………………………………………………….
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
na stacjonarne studia doktoranckie
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Proszę o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 na
Wydziale ……………………....……………….. Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
w następującej dziedzinie*:
nauk farmaceutycznych / nauk o zdrowiu / nauk medycznych:
w dyscyplinie naukowej*:
medycyna / biologia medyczna / stomatologia
Studia doktoranckie prowadzone będą w Klinice/Zakładzie ....................................................................
...................................................................................................................................................................
pod kierunkiem Pana/Pani .......................................................................................................................
Wybieram następujący zakres egzaminu rekrutacyjnego:

język obcy .....................................................................
(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, inny)

przedmiot kierunkowy .....................................................................
(uszczegółowienie w zależności od dyscypliny nauki np. ginekologia, analityka medyczna, dietetyka, zdrowie publiczne itp.)

....................................................
podpis kandydata

* należy zakreślić właściwą dziedzinę i dyscyplinę naukową

Załącznik nr 3

ZGODA OPIEKUNA NAUKOWEGO/PROMOTORA

STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE NA WYDZIALE ........................................................
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Wyrażam zgodę na objęcie obowiązków opiekuna naukowego – późniejszego promotora – pracy
doktorskiej Pani/Pana ......................................................................................., która/który wnioskuje o
przyjęcie

na

stacjonarne

studia

doktoranckie

w

Katedrze/Klinice

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

Jednocześnie oświadczam, że posiadam opublikowany dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat.
(zgodnie z § 9. ust. 2. Rozporządzenia MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich)

Mój dorobek naukowy za lata 2013-2017 obejmuje ....................... publikacji o łącznej wartości

IF

= ....................... oraz punktacji MNiSW = ....................... .

Oświadczam, że uwzględniając ww. kandydaturę, liczba doktorantów na dzień 01 października 2018r.
będących pod moją opieką naukową nie przekracza 2 osób.

Poznań, dnia ......................................

......................................................................
PIECZĘĆ I PODPIS OPIEKUNA/PROMOTORA

Załącznik nr 4

ZGODA KIEROWNIKA JEDNOSTKI (KATEDRA/KLINIKA) NA PRZYJĘCIE DOKTORANTA ORAZ
ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI WYPRACOWANIA GODZIN DYDAKTYCZNYCH

STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE NA WYDZIALE ........................................................
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Wyrażam zgodę na realizację przez Panią/Pana ..........................................................................
stacjonarnych

studiów

doktoranckich

w

Katedrze/Klinice

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

...................................................................................................................................................................
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Jednocześnie zapewniam możliwość zrealizowania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych
przez w/w kandydata na studia doktoranckie UM w Poznaniu, zgodnie z Planem i Programem Studiów
Doktoranckich.

Poznań, dnia ......................................

......................................................................
PIECZĄTKA JEDNOSTKI

......................................................................
PIECZĄTKA I PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

Załącznik nr 5

ZAŚWIADCZENIE O PRZEWIDYWANYM UDZIALE DOKTORANTA W PROJEKCIE BADAWCZYM
REALIZOWANYM PRZEZ UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU

Zaświadczam, że Pani/Pan..........................................................................jako uczestnik stacjonarnych
studiów doktoranckich Wydziału…………………………………………………………………………………………………………,
realizowanych w Katedrze/Klinice ………………………………………………………………………………………………………
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, będzie członkiem zespołu
projektu badawczego …………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(rodzaj projektu, temat projektu, źródło finansowania, pełniona rola w projekcie)

Poznań, dnia ......................................

......................................................................
PIECZĄTKA I PODPIS KIEROWNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 7
A/ strona tytułowa /

.........................................................
(data)

Wstępny projekt rozprawy doktorskiej

.......................................................................................................
(tytuł zawodowy, imię i nazwisko kandydata)

.......................................................................................................
(Wydział Uczelni)

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(tytuł projektu rozprawy doktorskiej)

.......................................................................................................
(stopień, tytuł, imię i nazwisko opiekuna naukowego)

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(Jednostka UMP, w której będą realizowane studia doktoranckie)

B/ opis projektu: 1-2 strony /

1. Wstęp:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Cel pracy:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Materiał i metody:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. Oczekiwane wyniki:

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

......................................................................................
(czytelny podpis kandydata)

......................................................................................
(pieczątka, czytelny podpis opiekuna naukowego)

Załącznik nr 6
Tabela punktacji dodatkowej
Imię i nazwisko Kandydata:
2. Punkty dodatkowe:

Kandydat

Komisja
liczba punktów
bez IF

 publikacje opublikowane w czasopismach recenzowanych
punktacja
≤8
(kserokopia publikacji lub wydruk z bibliografii Biblioteki Głównej UMP) czasopisma
pkt
wg załącznika 1; maks. 20 pkt
MNiSW
suma pkt = liczba czasopism x punkty

 czynny udział w konferencjach naukowych
(potwierdzenie wystąpienia na konferencji lub kserokopia streszczenia
z książki abstraktów)
wg załącznika 1; maks. 4 pkt
suma pkt = liczba wystąpień x punkty
 nagrody otrzymane na konferencjach naukowych
(dyplom nagrody – kserokopia)
wg załącznika 1; maks. 12 pkt
suma pkt = liczba nagród x punkty
 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów
(dyplom otrzymania stypendium– kserokopia) 3 pkt; maks. 3 pkt
 laureaci konkursu „Diamentowy Grant”
(decyzja dot. przyznania grantu – kserokopia) 10 pkt, maks. 10 pkt
 naukowe staże zagraniczne
(potwierdzenie odbycia stażu z określeniem czasu jego trwania) 5 pkt.
SUMA:

9 - 15
pkt
MNiSW

liczba punktów
z IF
15
pkt
MNiSW

> 15
pkt
MNiSW

suma
pkt

rodzaj
konfer.

suma
pkt

≤8
pkt
MNiSW

9 - 15
pkt
MNiSW

liczba punktów
z IF
15
pkt
MNiSW

> 15
pkt
MNiSW

suma
pkt

krajowa

międzynarod.

suma
pkt

rodzaj
konfer.

punktacja
czasopisma

liczba punktów
bez IF

rodzaj
konfer.

krajowa

międzynarod.

krajowa

międzynarod.

suma
pkt

krajowa

międzynarod.

rodzaj
konfer.
suma
pkt

