
 

 
 

Przewodnik dla kandydata w rekrutacji do szkoły doktorskiej  
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 
Etapy postępowania rekrutacyjnego: 
 

Wybierz język, w którym chcesz realizować kształcenie w szkole doktorskiej 

Od roku akademickiego 2021/2022 będzie można realizować szkołę doktorską w grupie 

polskojęzycznej lub anglojęzycznej wraz z doktorantami zagranicznymi. Do każdej z grup limity przyjęć 

zostaną określone oddzielnie i przyjęcia będą następować wg dwóch list rankingowych. 

Jeśli zależy Ci na podjęciu kształcenia od roku 2021 i jesteś zainteresowany grupą anglojęzyczną ale 

obawiasz się, że nie uda się do niej dostać np. ze względu na limit miejsc możesz złożyć dwa podania 

(do grupy PL i EN). 

 

Nawiąż współpracę z przyszłym promotorem 

Promotorem doktoranta może być samodzielny pracownik nauki (pracownik UMP), aktywny naukowo 

oraz legitymujący się aktualnym opublikowanym dorobkiem naukowym w okresie ostatnich 5 lat. 

WAŻNE: aplikując do grupy anglojęzycznej musisz także nawiązać współpracę z drugim promotorem z 

ośrodka zagranicznego.  

Jeśli szukasz promotora zajrzyj do zakładki PROPONOWANI PROMOTORZY 

http://szkoladoktorska.ump.edu.pl/proponowani-promotorzy  

 

Rozpocznij już teraz kompletowanie dokumentacji rekrutacyjnej  

Warunki Rekrutacji wraz z systemem punktacji oraz wymaganymi formularzami są już dostępne na 

stronie internetowej Szkoły Doktorskiej – zapoznaj się jakie warunki musisz spełniać, jakie dokumenty 

przedstawić, jak potwierdzić swoje dotychczasowe osiągniecia naukowe 

 

Przygotuj wspólnie z promotorem wstępny plan pracy badawczej 

Wstępny plan pracy badawczej powinien zawierać przedstawienie problemu badawczego i 

uzasadnienie wyboru tematu, zakładane hipotezy badawcze, opis materiału badawczego i 

zastosowanych metod badawczych oraz przewidywane rezultaty pracy i ich ewentualne znaczenie dla 

nauki oraz zastosowanie w praktyce. 

 

Zarejestruj się on-line w dniach od 01.09.2021 od godz. 00:00 do 06.09.2021 do godz. 15:00 

REJESTRACJA ON-LINE https://rekrutacja.ump.edu.pl/create/assignment-request/ – dla grupy 

polskojęzycznej 

REJESTRACJA ON-LINE (link dostępny wkrótce) – dla grupy anglojęzycznej 

Załóż konto on-line, wypełnij dane osobowe a otrzymasz automatycznie zwrotny e-mail z loginem i 

hasłem do swojego konta, które będzie wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym. 

WAŻNE: aby dokonać pełnej rejestracji musisz uzupełnić dane zawarte w ankiecie i zatwierdzić ankietę 

 

Złóż dokumenty rekrutacyjne w dniach od 03.09.2021 do 08.09.2021 w godz. 8:00 – 15:00 

Wymagane dokumenty składasz w Biurze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 

Coll. Stomatologicum, ul. Bukowska 70, pokój D208 (II piętro), 60-812 Poznań. 

Dokumenty: 

- wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej, 

- wydrukowany z systemu elektronicznego i podpisany formularz ankiety osobowej, 

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – okazanie oryginału w celu potwierdzenia  

- oświadczenie przyszłego promotora 

- oświadczenie kierownika jednostki, 

http://szkoladoktorska.ump.edu.pl/proponowani-promotorzy
https://rekrutacja.ump.edu.pl/create/assignment-request/


 

 
 

- zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen lub suplement do dyplomu (średnia tylko z ocen z 

egzaminów) 

- wstępny plan pracy badawczej, 

- kserokopia dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu (dot. lekarzy medycyny i 

lekarzy dentystów) – okazanie oryginału w celu potwierdzenia  

- dokumenty potwierdzające działalność naukową, 

- certyfikat językowy (w rekrutacji do grupy anglojęzycznej), 

oraz inne dokumenty ujęte w warunkach rekrutacji. 

WAŻNE: zapoznaj się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi składanej dokumentacji, które 

zawarto w Warunkach rekrutacji 

 

Przystąp do rozmowy kwalifikacyjnej  

13-15.09.2021 – grupa anglojęzyczna 

20-22.09.2021 – grupa polskojęzyczna 

W zależności od sytuacji epidemicznej rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się stacjonarnie lub on-line 

za pośrednictwem platformy TEAMS 

Kandydat zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokładnym terminie i 

godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, sposobie jej przeprowadzenia oraz miejscu. 

 

Ogłoszenie wyników 

Informacje o wynikach postępowania rekrutacyjnego umieścimy na stronie Szkoły Doktorskiej w 

zakładce REKRUTACJA http://szkoladoktorska.ump.edu.pl/rekrutacja-szkola-doktorska najpóźniej 

do 30.09.2021 r. 

Lista rankingowa będzie uwzględniała numery rekrutacyjne kandydatów do szkoły doktorskiej oraz 

uzyskaną punktację ogólną. 

 

 

Rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej UMP 

Kształcenie rozpocznie się 1 października wraz ze złożeniem ślubowania doktoranta. 

 

 

Dokumenty: 

Regulaminy, Program kształcenia, plan zajęć i inne dokumenty znajdziecie na stronie Szkoły 

Doktorskiej. 

 

 

Kontakt: 

Biuro Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Coll. Stomatologicum, ul. Bukowska 

70, pokój D208 (II piętro), 60-812 Poznań / tel. 61 854 73-88 / e-mail: szkoladoktorska@ump.edu.pl 

 

 

Plan 

Poniżej możecie  zapoznać się z planem realizacji programu kształcenia dla doktorantów 

rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 zatwierdzony przez Radę Dydaktyczną  
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 I ROK (SEMESTRY I,II)    

Rodzaj zajęć  Nazwa przedmiotu   
forma 

prowadzenia zajęć  

Liczba   godzin  Forma  

zaliczenia  

          

Obowiązkowe Biostatystyka   
wykłady/ ćwiczenia 

kat. A 

20 

(wykł. 5/ ćwicz. 15) 

zaliczenie 

na ocenę  

Obowiązkowe Edukacja medyczna   
wykłady/ ćwiczenia 

kat. A 

15 

(wykł. 3/ ćwicz. 12) 
egzamin  

Obowiązkowe 
Jak przygotować publikację 

naukową   

wykłady/ ćwiczenia 

kat. A 

20 

(wykł. 2/ćwicz. 18) 
egzamin  

Obowiązkowe Metodologia badań naukowych   
wykłady/ćwiczenia 

kat. A 

20 

(wykł. 10/ćwicz. 10) 
egzamin  

Obowiązkowe Podstawy informacji naukowej   ćwiczenia kat. A 10 zaliczenie  

Obowiązkowe 
Seminaria doktorskie   
Publiczna sesja sprawozdawcza   

seminaria 25 
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 

zaliczenie 

na ocenę  

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  

Obowiązkowe Academic English ćwiczenia kat. A 15 
zaliczenie na 

ocenę 

  razem:   204  

 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  
seminaria 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. 15 zaliczenie  

Seminaria 

doktoranckie 

Konsultacje naukowe z 

promotorem  
- 30 

zaliczenie 

na ocenę  



 

 
 

Praktyki 

zawodowe 

Praktyka zawodowa  

samodzielne prowadzenie zajęć  
- 60 

ocena 

kierującego 

praktyką  

Obowiązkowe Academic English ćwiczenia kat. A 15 
zaliczenie na 

ocenę 

  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 

(wykł. 5/ćwicz. 5) 
egzamin  

Obowiązkowe Filozofia   wykład 30 egzamin  

Obowiązkowe 
Seminaria doktorskie   
Publiczna sesja sprawozdawcza   

seminaria 35 
zaliczenie 

na ocenę  

Fakultatywne 

Zajęcia fakultatywne do wyboru wg 

harmonogramu na dany rok 

akademicki  

seminaria min. 15 zaliczenie  

Seminaria 

doktoranckie 

Konsultacje naukowe z 

promotorem  
- 30 

zaliczenie 

na ocenę  

Praktyki 

zawodowe 

Praktyka zawodowa  

samodzielne prowadzenie zajęć  
- 60 

ocena 

kierującego 

praktyką  

Obowiązkowe Academic English ćwiczenia kat. A 15 
zaliczenie na 

ocenę 

  razem:   195   

 
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 z lat I-IV:   684   

 

 

DOŁĄCZCIE DO NAS! 

RAZEM  
STWORZYMY NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ DOKTORSKĄ W POLSCE 


