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Promotor

• Promotorem w Szkole może być osoba zatrudniona 
w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium 
Medicum, posiadająca tytuł profesora lub stopień 
doktora habilitowanego, która złożyła oświadczenie 
o przynależności w wymiarze co najmniej 75% do 
jednej z dyscyplin Szkoły właściwej dla 
prowadzonego programu doktorskiego,  
a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca 
stopień doktora. 

Regulamin SDNMiNoZ
Par.  12, pkt. 1



•Doktorantowi w terminie do 3 miesięcy 
od dnia przyjęcia do Szkoły rada 
dyscypliny wyznacza promotora lub 
promotorów, albo promotora 
i promotora pomocniczego. 

Regulamin SDNMiNoZ
Par. 13, pkt. 5



Zgłaszanie tematów badawczych

Wniosek o wpisanie na listę tematów 
badawczych na kolejny rok akademicki 
nauczyciele akademiccy (…), składają do 
Dyrektora nie później niż do dnia 30 czerwca. 
Wniosek zawierający wyłącznie jeden temat 
badawczy zgłaszany jest do określonego 
programu doktorskiego. 



Wzór formularza zgłoszenia 
tematu badawczego







Zgodność z dyscypliną

Wniosek podlega zaopiniowaniu pod 
względem zgodności proponowanego
tematu badawczego z programem
doktorskim, do którego został
zgłoszony.



Lista tematów badawczych

• Dyrektor w terminie do 15 lipca ogłasza 

komunikatem listę tematów badawczych na 

kolejny rok akademicki ze wskazaniem 

nauczyciela akademickiego, który sprawuje 

opiekę nad danym tematem badawczym. 



Zasady rekrutacji

• Na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
danego naboru, dyrektor w uzgodnieniu 
z kierownikiem programu, określa w drodze 
komunikatu zamieszczanego na stronie 
internetowej szkoły:
• szczegółowy harmonogram organizacji naboru,

• limit miejsc, związanych z wypłatą stypendium , 
dostępnych w ramach danego naboru,

• listę oraz sposób składania wymaganych od kandydatów 
dokumentów,

• listę tematów badawczych.



Formalne warunki wstępne udziału 
w postępowaniu rekrutacyjnym
• O przyjęcie do szkoły może ubiegać się osoba posiadająca tytuł 

zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na 
dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy. 
Spełnienie tego wymogu jest weryfikowane na etapie potwierdzenia 
rejestracji.

• Ubieganie się o realizację projektu wymagającego samodzielnego 
wykonywania czynności medycznych na pacjentach przez doktoranta, 
możliwe jest tylko w przypadku:
• absolwentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego 

posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza 
dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polski lub składających oświadczenie o 
ukończeniu stażu podyplomowego do końca roku kalendarzowego, w 
którym przeprowadzana jest rekrutacja oraz oświadczenie o złożeniu 
LEK/LDEK,

• absolwentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia 
posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, 
fizjoterapeuty na terenie Rzeczypospolitej Polski.



Rejestracja kandydatów

•Kandydat rejestruje się w systemie ERK

•W trakcie rejestracji kandydat wskazuje 
jeden temat badawczy



Przebieg postępowania 
rekrutacyjnego

Postępowanie składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie komisja ocenia złożone 
przez kandydata(kę) dokumenty 
potwierdzające:

• średnią ocen ze studiów: 0-15 pkt,
• dorobek naukowy: 0-35 pkt.



Dorobek naukowy

• Publikacje: max. 21 pkt

• Konferencje naukowe: max. 3 pkt

• Nagrody: max. 2 pkt

• Zgłoszenia patentowe: max. 2 pkt

• Kierownictwo projektów naukowych: max. 7 pkt

Szczegółowe zasady umieszczone w Regulaminie 
Rekrutacji



Lista rankingowa po I etapie

• Po pierwszym etapie komisja sporządza listę 

rankingową w skali 0-50 punktów z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

• Do drugiego etapu przechodzi maksymalnie liczba 

kandydatów odpowiadająca dwukrotności liczby 

miejsc na danym programie doktorskim



Drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna

• zainteresowania badawcze kandydata(ki) i 
dotychczasowe osiągnięcia naukowe (forma 
prezentacji wybrana przez kandydata(kę), np. 
maksymalnie 5 minut) i dyskusja: 0 do 40 pkt;

• ocena kompetencji merytorycznych: rozmowa na 
podstawie wybranego przez kandydata(kę) jednego 
z pięciu wskazanych wcześniej artykułów 
naukowych anglojęzycznych w dyscyplinie danego 
programu doktorskiego: 0 do 60 pkt. Teksty 
artykułów zostaną umieszczone na stronie 
internetowej szkoły na co najmniej miesiąc przed 
rozpoczęciem danego naboru.



Przy rozmowie może być obecna osoba, która zgłosiła 

temat badawczy wybrany przez kandydata (kę), 

pełniąca rolę obserwatora z głosem doradczym bez 

prawa przyznawania punktów.



Kryteria oceny i wynik kwalifikacji

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest 
liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich 
kandydatów według wzoru:

𝑊 =
𝑥

150
∗ 100

gdzie: 

W – to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego, 

x – to wynik kwalifikacji kandydata(ki) jako suma 
punktów uzyskanych w całym postępowaniu 
kwalifikacyjnym (z pierwszego i drugiego etapu).



Ważne daty

• 31 maja – ogłoszenie zasad rekrutacji

• 7 czerwca – ogłoszenie naboru tematów badawczych

• 30 czerwca – zamknięcie naboru tematów 

• 15 lipca – ogłoszenie listy tematów

• 19 sierpnia – ogłoszenie naboru kandydatów

• 4 września – termin składania dokumentów przez 
kandydatów



https://szkoladoktorska.cm-
uj.krakow.pl/

Dla kandydatów:

Prezentacja oferty Szkoły Doktorskiej Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ 

na rok akademicki 2019/2020

Oblicza Kariery UJ CM

31.05.2019, godz. 12.15
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