
Zarządzenie nr 4/2022 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

z dnia 23 marca 2022 roku 

 

w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków oraz procedury zmiany promotora w 

Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

 

Na podstawie § 2 ust 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 16 zarządzenia Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego nr 10 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich w 

Uniwersytecie Jagiellońskim, §14 ust. 1a Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych 

i Nauk o Zdrowiu, którego tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 4/I/2022 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 stycznia 2022r., zarządzam, co następuje:  

§ 1 [Zakres] 

Zarządzenie określa szczegółowe warunki oraz procedurę zmiany promotora w Szkole 

Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. 

 

§ 2 [Szczegółowe warunki zmiany promotora] 

1. Zmiana promotora możliwa jest z uzasadnionych przyczyn, w tym w szczególności z 

powodu: 

1) braku możliwości kontynuacji projektu badawczego z promotorem (np. długotrwała 

choroba, śmierć, zmiana miejsca pracy promotora); 

2) rezygnacji promotora z pełnienia swojej funkcji z uzasadnionych przyczyn; 

3) wystąpienia poważnego lub długotrwałego konfliktu pomiędzy doktorantem a 

promotorem bądź poważnych problemów w realizacji projektu badawczego. 

2. Za uzasadnione przyczyny, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą uważane w szczególności 

przypadki długoterminowego wyjazdu promotora, długotrwałej choroby promotora, 

zmiany miejsca pracy promotora, uniemożliwiających dalsze sprawowanie opieki. 

3. Zmiana promotora połączona ze zmianą tematu badawczego jest możliwa w trakcie 

trwania pierwszego roku kształcenia pod warunkiem dostępności tematu badawczego w 

zestawie tematów zgłaszanych w roku, w którym doktorant rekrutował się do Szkoły. 

 

§ 3 [Procedura zmiany promotora] 

1. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, doktorant kieruje wniosek do Dyrektora, 

który powinien zawierać: 

1) dane doktoranta, imię, nazwisko, nr albumu, rok kształcenia, 

2) dane osoby dotychczas pełniącej funkcję promotora oraz jej zgodę na zmianę lub 

informację o przyczynie nieuzyskania zgody, 

3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora oraz jej zgodę na objęcie funkcji 

promotora przy uwzględnieniu ewentualnej modyfikacji obecnego tematu badawczego 

w porozumieniu z kierownikiem jednostki, w której realizowane są badania związane 

z tematem badawczym; modyfikacja tematu badawczego odbywa się na zasadach 

przewidzianych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o 

Zdrowiu; 



4) w przypadku zmiany promotora połączonej ze zmianą tematu badawczego - zgodę 

osoby zgłaszającej temat badawczy w roku, w którym doktorant rekrutował się do 

Szkoły na objęcie funkcji promotora, 

5) uzasadnienie. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2: 

1) promotor: 

a) informuje pisemnie Dyrektora o wystąpieniu poważnych przyczyn 

uzasadniających rezygnację z dalszego sprawowania opieki; 

b) składa oświadczenie dotyczące wykorzystania wyników dotychczasowej pracy z 

doktorantem w rozprawie doktorskiej. 

2) doktorant kieruje wniosek do Dyrektora, który powinien zawierać: 

a) dane doktoranta, imię, nazwisko, nr albumu, rok kształcenia, 

b) dane osoby dotychczas pełniącej funkcję promotora, 

c) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora oraz jej zgodę na objęcie funkcji 

promotora. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, doktorant kieruje wniosek do Dyrektora, 

który powinien zawierać: 

1) dane doktoranta, imię, nazwisko, nr albumu, rok kształcenia, 

2) dane osoby dotychczas pełniącej funkcję promotora oraz jej zgodę na zmianę lub 

informację o przyczynie nieuzyskania zgody, 

3) zgodę osoby zgłaszającej temat badawczy w roku, w którym doktorant rekrutował się 

do Szkoły na objęcie funkcji promotora w przypadku zmiany promotora połączonej ze 

zmianą tematu badawczego, 

4) uzasadnienie. 

 

§ 4 [Komisja] 

1. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach może powołać Komisję, która oceni zasadność 

wniosku, o którym mowa w § 3.  

2. W skład Komisji wchodzi: 

1) Kierownik Programu Doktorskiego, 

2) dwóch przedstawicieli Rady Szkoły. 

 

§ 5 [Postanowienia końcowe] 

1. Tracą moc wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego przez Dyrektora akty 

regulujące szczegółowe warunki oraz procedurę zmiany promotora w Szkole Doktorskiej 

Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


