
 

 

                                                                                             1102.413.13.2020 

 

Komunikat nr 7 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

z 24 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia o naborze do programu „doktorat wdrożeniowy”, 

projekt pt. „Walidacja nowego czujnika piezoelektrycznego stosowanego 

w diagnostyce funkcji mięśni dna miednicy” realizowanego w Szkole 

Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

 

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Uchwały nr 5/I/2020 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do 

Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk 

Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Szkoły 

Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim  

w roku akademickim 2020/2021, niniejszym postanawiam co następuje:  

 

§ 1 

Niniejszym ogłaszam nabór do programu „doktorat wdrożeniowy”, w ramach 

którego realizowany będzie projekt pt. „Walidacja nowego czujnika 

piezoelektrycznego stosowanego w diagnostyce funkcji mięśni dna miednicy” 

w dyscyplinie nauki medyczne do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych 

i Nauk o Zdrowiu.  

§ 2 

1. 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. 

2. Ubieganie się o realizację projektu wymagającego samodzielnego 

wykonywania czynności medycznych na pacjentach przez doktoranta 

możliwe jest tylko w przypadku:1.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 Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko-

Dentystycznego Egzaminu Końcowego,2.absolwentów kierunków 

pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia posiadających aktualne prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty na terenie 

Rzeczypospolitej Polski.  

3. Do konkursu do szkoły doktorskiej może się ubiegać osoba spełniająca 

formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie 

z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 

2019 r o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy i naborze 

wniosków: 



 

 

1) posiadająca zaświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu 

pracy przez podmiot/firmę lub promesę zatrudnienia przez okres 

kształcenia w Szkole Doktorskiej przez podmiot gospodarczy,  

2) posiadająca zgodę pracodawcy na kształcenie w Szkole Doktorskiej  

w ramach programu,  

3) posiadająca zaświadczenie o zapewnieniu jej opiekuna pomocniczego 

przez podmiot gospodarczy.  

 

§ 3 

 

W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna ocenia dokumenty złożone przez 

kandydata (kandydatkę) potwierdzające spełnienie warunków formalnych 

uczestnictwa w programie „doktorat wdrożeniowy”. Do drugiego etapu 

przechodzą wyłącznie osoby, które dostarczyły wymagane w postępowaniu 

dokumenty.  

 

§ 4 

 

1. W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, której 

celem jest ocena kandydata(ki) zgodnie z opisanymi niżej kryteriami oceny, 

w skali 0–100 punktów z dokładnością do liczb całkowitych.  

2. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części obejmujących: 

1) zainteresowania badawcze kandydata(ki) i dotychczasowe osiągnięcia 

naukowe oraz osiągnięcia i doświadczenia zawodowe kandydata(ki)  

i motywacja kandydata do pracy naukowej – ocena prezentacji multimedialnej 

przygotowanej przez kandydata(kę) (slajdy), maksymalnie  

5 minut, z możliwością uzyskania od 0 do 20 punktów i ocena odpowiedzi 

kandydata(ki) na dodatkowe pytania dotyczące prezentacji  

i zaprezentowanych osiągnięć naukowych (dyskusja), z możliwością uzyskania 

od 0 do 20 punktów. W odniesieniu do prezentacji oceniane są: 

a) sposób prezentacji (jasność i klarowność przekazu) z możliwością 

uzyskania od 0 do 10 punktów; 

b) wartość merytoryczna przekazywanych treści z możliwością 

uzyskania od 0 do 10 punktów. 

W odniesieniu do pytań dodatkowych (dyskusji) oceniane są: 

a) ustosunkowanie się kandydata(ki) do pytań dotyczących metodyki 

badawczej zaprezentowanych osiągnięć badawczych oraz motywacji do 

i zaangażowania do pracy naukowej z możliwością uzyskania od 0 do 

10 punktów; 

b) doświadczenie, w tym doświadczenie zawodowe i kompetencje 

kandydata(ki) w zakresie odpowiadającym wybranemu tematowi 

badawczemu z możliwością uzyskania od 0 do 10 punktów; 

2) ocenę kompetencji merytorycznych z możliwością uzyskania od 0-60 

punktów: rozmowa prowadzona w języku polskim w zakresie wybranego 

tematu badawczego. Kompetencje merytoryczne kandydata na podstawie tej 

części rozmowy kwalifikacyjnej oceniane są w szczególności według 

następujących kryteriów: 

a) Znajomość/umiejętność interpretacji kwestionariuszy do oceny 

nietrzymania moczu, 



 

 

b) znajomość/umiejętność oceny funkcji mięśni dna miednicy za pomocą 

badania palpacyjnego według skali Oxford/Perfect oraz USG, 

c) umiejętność obsługi urządzenia kGoal, aplikacji mobilnej i portalu do 

teleopieki PelviFly. 

 

§ 5 

1. Nabór prowadzony jest poza systemem elektronicznej rejestracji 

kandydatów.  

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Szkoły Doktorskiej Nauk 

Medycznych i Nauk o Zdrowiu – ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, pok. 33 

w godzinach 10.00-14.00 

3. Termin przyjmowania zgłoszeń (wymaganych dokumentów) do 10.09 –  

w przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą liczy się termin wpływu do 

siedziby Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 września 2020 roku – 

kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. Wpisy na program 

będą prowadzone w dniach od 22 września do 25 września 2020 r. 

 

§ 6 

1. W celu dokonania wpisu, kandydaci w wyznaczonym w § 5 ust. 4 terminie 

zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów opisanych w § 2 

ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz poniższych dokumentów: 

- podanie o przyjęcie zawierające w szczególności zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania z informacją dotyczącą 

sposobu, zakresu i celu ich przetwarzania  

- fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym 

tle 

- do wglądu: dokument tożsamości (w przypadku cudzoziemców paszport) 

 

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:  

1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją 

znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, 

sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 

938) lub  

2. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.  

 

§ 7 

1. Zasady dotyczące przyjęcia i odmowy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej 

określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce stosuje się.  

 

                          Dyrektor   

                                                         Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych 

                                                                         i Nauk o Zdrowiu  

           

 

                                                                prof. dr hab. Magdalena Strus   


