
Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego nr 567/06/12
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

§1

1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie przez doktoranta

przynajmniej jednej wydanej lub przyjętej do druku pełnotekstowej pracy naukowej

opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym,

znajdującym się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może

być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie

medycyny lub biologii medycznej lub dyscypliny pokrewnej, w tym również

emerytowana.

3. Rada Wydziału może wybrać na promotora w przewodzie doktorskim oraz na

recenzenta rozprawy doktorskiej osobę z zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji

naukowej niespełniającą wymogów podanych w pkt. 2, ale będącą wybitnym znawcą

problematyki poruszanej w rozprawie doktorskiej.

4. Rada Wydziału może powołać promotoni pomocniczego, tj. osobę bez uprawnień

promotora, mającą istotny udział w opiece nad doktorantem, posiadającą stopień

doktora w zakresie medycyny lub biologii medycznej, która może być członkiem

komisji przeprowadzającej przewód doktorski - bez prawa głosu.

5. Rada Wydziału powołuje w przewodzie doktorskim co najmniej dwóch recenzentów

według następujących zasad:

1) Doktorant jest pracownikiem lub uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych

na Uczelni:

Recenzenci muszą pochodzić z innej uczelni.

2) Doktorant nie jest zatrudniony na Uczelni i nie jest uczestnikiem studiów

doktoranckich odbywanych na Uczelni (tzw. doktorant zewnętrzny):

Recenzenci mogą pochodzić z innych niż Wydział Lekarski wydziałów Uczelni.

3) Recenzentami w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Lekarskim

nie mogą być emerytowani członkowie Rady Wydziału Lekarskiego.



6. Rada Wydziału powołuje komisję do przeprowadzenia egzammu z dyscypliny

podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (medycyna lub biologia

medyczna) oraz przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony w

następującym składzie: przewodniczący (dziekan lub prodziekan), promotor, recenzenci

i 6 samodzielnych pracowników nauki będących członkami Rady Wydziału, przy czym

co najmniej 4 członków komisji musi posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł

profesora w zakresie dyscypliny podstawowej. Dodatkowo Rada Wydziału powołuje

egzaminatora z dyscypliny dodatkowej i egzaminatora z języka nowożytnego.

7. Kandydat do stopnia doktora w miarę możliwości nie powinien posiadać wspólnych

publikacji z członkami komisji egzaminacyjnej i doktorskiej, wyjąwszy promotora i

promotora pomocniczego. W sytuacjach problematycznych wiążącą decyzję podejmuje

Rada Wydziału.

8. W przypadku kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra

inżyniera kierunków związanych z medycyną lub niezwiązanych z medycyną, jeśli

Rada Wydziału uzna, że dorobek naukowy, miejsce zatrudnienia i tematyka rozprawy

doktorskiej uprawniają kandydata do starania się o stopień doktora nauk medycznych,

Komisja opisana w pkt. 6 jest zobligowana do przeprowadzenia egzaminu w sposób

wykazujący ogólną wiedzę teoretyczną kandydatów w zakresie medycyny lub biologii

medycznej.

9. W przypadku rozpraw doktorskich o tematyce interdyscyplinarnej Rada Wydziału może

uznać za celowe powołanie recenzenta reprezentującego dziedzinę nauki pokrewną

zasadniczemu tematowi rozprawy.

10. Jedna osoba nie może być promotorem lub promotorem pomocniczym łącznie w więcej

niż czterech przewodach doktorskich prowadzonych przez Radę Wydziału. Kandydaci

na promotorów lub promotorów pomocniczych składają stosowne oświadczenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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