Uchwała nr 2419
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora
Na podstawie art. 28, art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 poz. 574 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 2059 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 września
2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora ze zm., wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Do wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów doktorant Szkoły
Doktorskiej załącza:
1) opis sylwetki doktoranta
2) zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na
prowadzenie badań dotyczących rozprawy doktorskiej lub oświadczenie, że taka
zgoda nie jest potrzebna - potwierdzone przez osobę proponowaną do pełnienia
funkcji promotora/promotorów.
8. W przypadku niezawinionej niemożności załączenia do wniosku dokumentu,
o którym mowa w ust. 7 pkt. 2, Kandydat spełnia ten wymóg niezwłocznie po
uzyskaniu stosownej zgody lub oświadczenia.”;
2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów Kandydat, który wnosi
o przeprowadzenie postępowania w trybie eksternistycznym, załącza:
1) kserokopię dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego zgodnie
z art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z zastrzeżeniem art. 186 ust. 2 ustawy, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez podmiot do tego uprawniony,

2) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczające znajomość języka
nowożytnego na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez podmiot do tego uprawniony,
3) informację o posiadanym dorobku naukowym,
4) zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
na prowadzenie badań dotyczących rozprawy doktorskiej lub oświadczenie, że taka
zgoda nie jest potrzebna - potwierdzone przez osobę proponowaną do pełnienia
funkcji promotora/promotorów,
5) oświadczenie o podmiocie finansującym postępowanie - jeżeli podmiotem
finansującym postępowanie nie jest Kandydat, do wniosku należy dołączyć
zobowiązanie tego podmiotu do pokrycia kosztów postępowania.”;
3) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kandydat do wniosku załącza:
1) 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej przygotowanej zgodnie z wymogami
§ 10 i § 11 w wersji papierowej wraz z kopią zapisaną na informatycznym nośniku
danych; sprawdzoną przez promotora z wykorzystaniem Jednolitego Systemu
Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1 ustawy,
2) pozytywną opinię promotora lub promotorów dotyczącą rozprawy doktorskiej,
potwierdzającą spełnienie wymogów przewidzianych w art. 187 ust. 1 i 2 ustawy,
3) oświadczenie Kandydata o samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej
oraz,
4) jeśli rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną – również o samodzielnym
przygotowaniu jej opisu,
5) w przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część
pracy

zbiorowej,

Kandydat

przedstawia

oświadczenia,

potwierdzone

przez

promotora, jaki był jego udział oraz udział współautorów w pracy zbiorowej,
6) streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej
przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim; w przypadku
gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim
i angielskim,
7) wykaz osiągnięć naukowych,
8) doktorant Szkoły Doktorskiej składa ponadto:

a) dokument poświadczający ukończenie Szkoły Doktorskiej,
b) kserokopię dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego zgodnie
z art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z zastrzeżeniem art. 186 ust. 2 ustawy, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez podmiot do tego uprawniony,
c) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczające znajomość języka
nowożytnego na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez podmiot do tego uprawniony.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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