
Żałącznik do uchwĄ nr 1712011 Rady Naukowej
Centrum onkologii - Insfytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Regulamin przeprowadzania przervodu doktorskiego

w Centrum onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie

8 l. Postanowienia wstępne'

1' Tryb przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim określają przepisy:

I ) ustawy z dnia )4 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
itytule rv zakresie sztuki , zwanej dalej 

''ustawą'';2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolriictwie wyższynl ;
3 ) ustawy z dnia 3 0 kwietnia 201 0 r o insf4utach badawczych;
1) rozporządzenia MinistraNauki i Szkolnictwa Wyższego z dniaŻ6 września2016r. w sprawie
szczegółowego trybu i warr:nków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskirn,
w postępowaniu habilitacyjnym olaz w postępowaniu o nadanie t}tułu profesora zwanego dalej

,'rozporządzenietn''.

2. Stopieli doktora nadaje się osobie, która:

l ) posiada tytuł zawodowy Jekarza' magistra, magistra inżyniera' lub inny równorzędny lub
posiada dyplorn, o którym n]owa w aft.l9l a ust.] i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szlrolnictrvie wyższ)'lll;
?') zdała egzanriny doktorskie w zakresie określonym przez Radę Naukową Centrum onkologii_
IllSt}'ttltu ilI. Marii Skłodowskiej_Curie (dalej Zwanego ,,Instytutem'');
3) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
4) zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający
znajomość nowoż},tnego j ęZyka obcego, określony w Załączniku nr l do rozporządzenia.

3. Stopień doktora nadar.vanyjest po przeprowadzeniu przewodu doktorskiego.

4. w Instytucie przeprowadza się przewody doktorskie w dziedzinie medycyna, w dyscyplinach
nedycyna i biologia medyczna.

5. Wszczęcie przewodu doktorskiego w InsĘ4ucie następuje na wniosek osoby ubiegającej się
o nadanie stopnia doktora (dalej zwanej ,,kandydatern''), złożony do Dyrektora InsbĄutu'

ó. KoszĘ przeprowadzenia przewodu doktorskiego kandydata nie będącego pracownikiem
lllStyttltll Iub uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w Instyucie ponosi kandydat na
podstarvie un]owy Zawańej Z Instytutem lub inny podmiot, który zobowiąże się do poniesienia tyclr
kosztórv' Na uzasadniony wniosek Rady Naukowej Dyrektor lnstytutu może zwolnić kandydata
z obowiązl<u ponoszenia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego. W takim przypadku
koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego ponosi Insbłut. KoszĘ przeprowadzenia przewodu
doktolskiego kandydata określa Dział Nauki" a zatwierdzaDZiał Księgowości Inst]łutu.

7. War'unkiem wszczęcia przewodu doktorskiego kandydatajest posiadanie wydanej lub
przyj ętej do druku pub|ikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej
w recenZowanym czasopiśmie naukowym wymienioriym w wykazie czasopism naukowych,
ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie



art' 44 ust.Ż usta\ły z dnia 30 kwietnia 20l0 r. o zasadach finansowania nauki lub w recenzowanych
materiałach Z międzynarodowej konferencji naukowej oraz uzyskanie wstępne.j Zgody oSoby Z tytułenr
naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, na podjęcie się opieki naukowej
w charakterze promotora przewodu doktorskiego.

8' W przypadku osoby będącej beneficjentem programu ,,Diamentowy Grant", która nie spełnia
warunku wszczęcia przewodu doktorskiego okeślonego w ust. 7, warunkiem wszczęcia przewodu
doktorskiego j est dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysokąjakośó prac badawczych
prowadzonych przez tę osobę olaz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna
naukowego posiadającego ł.tuł profesora lub stopień doktora habi1itowanego.

9. Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:

l) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie bĄułu Zawodowego, o którym mowa rv ust'2
pkt 1;

Ż) propozycję tematu ikoncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy,
dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie któryclr ma być otwarty przewód doktorski oraz
dyscypliny dodatkowej;
3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także propozycję osób do pełniellia
funkcj i drugiego promotora w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej, kopromotora
w prrypadku wspólnego przewodu doktorskiego lub promotora pomocniczego;
4) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności
popularyzującej naukę;
5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się
o nadanie stopnia doktora;
6) w przypadku kandydata nie będącego pracownikiem Inst}.tutu lub uczestlrikiem studiów
doktoranckich prowadzonych w InsqĄucie _ zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z
przeprowadzeniem przewodu doktorskiego w InsqĄucie lub prośbę o pokrycie kosztów ze środków
InsĘĄutu

10. Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:
1) kopięceĄfikatu potwierdzającego znajomość norvożytnego.języka obcego;
Ż) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w irrnym języku niżjęzyk
polski.

1l. W przypadku przewodu doktorskiego przepfowadzanego wspólnie, w rozumieniu art. l4a
ustawy, w zakesie jednej lub kilku dyscyplin naukowych dokumenty wymienione w porozumieniu
o wspólnym przewodzie kandydat przedłoży kierownikowijednostki organizacyjnej wskazanej w
porozumieniu.

12. Kandydat będący beneficjentem programu 
''Diamentowy 

Grant'' załącza do wniosku o

wszczęcie przewodu doktorskiego:
1) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu ,,Diamentowy Grant'';
2) opinię. o której morła u ust.8.

13. Uchwały Rady Naukowej Instytutu w przedmiocie:

1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, drugiego promotora

kopromotora. promotora pomocn iczego:
Ż) 'łqyznaczeniarecenzentów|
3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia j ej do publiczrrej obrony;
4) prryjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
5) nadania stopnia doktora,



podejmowane są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co na.jmniej
połowy ogólnej Iiczby osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu uczestniczą członkowie
Rady Naukowej Instytutu posiadający t;Ąuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego' a także mogą braó udział promotor i recenzenci.

14' Uchrvał1'' o których mowa w uSt' l3 pkt 3 i 4 rnogą być podjęte przez Komisję Doktorską
polvołaną przez Radę Naukową InStytutu'

I5' Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora może wnieśó od uchwał, o których mowa
w ust. ]3 i l4, odwołanie do Centralrie.j Komisjido Spraw Stopni iTytułów za pośrednictwem Rady
NaLIkolve.j Instytutu w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem' Rada
Naukorva Instytutu przekaztrje odr.vołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w
terminie trzech niesięcy od dnia wniesienia odwołania.

$ 2. Wszczęcie przewodu doktorskiego

l ' Wszczęcie przewodu doktorskiego w Ins$łucie następuje na wniosek kandydata, złożony do
Dylektora Insł.tutu'

2' Dyrektor Instytutu przekazuje wniosek wraz z załącznikami do Komisji ds. Badań
Naukowyclr, która ocenia koncepc.ję pracy doktorskiej i przekazuje opinię Dyrektorowi
InsĘ.ttlttl.

3' Wniosek rvraz z opinią Komisji ds' Badań Naukowych Dyrektor lnsĘ4utu przekazuje Radzie
NaLrkowej lnstytutu.

4. Na posiedzerriu Rady Naukowej Insb4utu przedstawiany jest wniosek kandydata o wszczęcie
przer.vodu doktorskiego' opiekun naukowy kandydata nioże przedstawió temat i cel lozplawy
doktorskiej' Przewodniczący Rady przedstawia opinię Komisjids. Badan Naukowych'
Członkowie Rady Naukowej Instytutu zgłaszaią propozycje promotora, ewentualnie
promotora pomocniczego, drugiego promotora' kopromotora a także minimum dwóch
kandydatur na ręcenzentów.

5' Rada Naukowa Instytutu' w drodze uchwał wszczyna przewód doktorski i wyznacza
promotora w celu sprawowania opieki naukowej riad kandydatem lub odmawia wszczęcia
przewodu doktorskiego.

ó. Rada Naukowa Instytttttl może dodatkowo wyznaczyć:
l) drugiego promotora - w przypadku interdyscyplinamej rozprawy doktorskiej;
2) kopromotora - w przypadku wspólnego przewodu doktorskiego;
l) prolnotora polnocll ic.t ego.

7. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może byó
osoba posiadająca Ęłul profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakesie danej lub pokrewnej
dyscypliny naukowej, prowadząca działalnośó naukową iub dydaktyczną w zakresie danej lub
pokrewnej dl scl plinl naukowej.

$ 3. Komisje egzaminacyjne i komisja doktorska

l . Rada Naukowa lnstytutu powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w
zakresie:



1),,dyscypliny podstawowej" odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej - w składzie co najrrrniej

czterech osób posiadających Ę4uł profesora w dziedzinie medycyny lub biologii medycznej lub
stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypIiny podstawowej w tym promotora' drugiego
promotora lub kopromotora;
2) 

''dyscypliny 
dodatkowej'' _ w składzie co najmniej trzech osób' z których co najmnie.1jedna posiada

qłuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której naleĄ ta dyscypIina dodatkowa' albo stopień
doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny
(dyscypliną dodatkową może byó: biologia medyczna, biochemia, biotechno1ogia, mikrobiologia,
chemia, psychologia, fi lozofia, historia, fizyka);
3) ,,nowożytnego języka obcego'' - w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna
naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmnie.j stopień doktora;

2. Rada Naukowa insqĄutu powołuje Komisję Doktorską, którajest uprawniona do: a)

przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczeniajej do publicznej obrony, b) przyjęcia publicznej
obrony rozprawy doktorskiej. Po przyjęciu obrony Komisja Doktorska przedstawia Radzie Naukorvej
InsĘłutu projekt uchwaĘ Rady w sprawie nadania stopnia doktora. Komisję doktorską powoluje się

w składzie co najmniej siedmiu członków Rady Naukowej Instytutu posiadających tytuł profesora w

dziedzinie medycyny lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny oraŻ recenZentów

rozprawy doktorskiej, promotora, drugiego promotora. 3. W posiedzeniach komisji
przeprowadza.iących egzaminy doktorskie ikomisji doktorskiej może uczestniczyc, bez prawa głosu'
promotor pomocniczy.

$ 4. Egzaminy doktorskie

l. Przed prryjęciem rozpra\\y doktorskiej kandydat składa egzaminy doktorskie'

2. Terminy egzaminów doktorskich ustala Przewodniczący Rady Naukowej'

3. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów
doktoranckich, prowadzonych w InsĘłucie.

4. w przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich Rada Naukowa Instytutu, na

wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześnie.i-jednak

niż po upl'pr ie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzamittu po raz pierwtz; i nie rvięce1

niż raz.

5. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie z
procedurami zatwierdzonymi w Tnsty'tucie, stanowi potwierdzenie kompetencj i językowej kandydata,

w szczególności w zakresie dyscyp1iny naukowej odpowiadającej tematowi rozpralły doktorskiej.

$ 5. Rozprawa doktorska.

1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora, plomotora i drugiego
promotora' promotora i promotora pomocniczego bądź promotora i kopromotora, powinna stanowić

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wyka4łvać wiedzę teoretyczną kandydata w danej

dyscyplinie naukowej oraz umiejętnośó samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu ksrążki' ksiąŹki wydanej lub spó.jnego

tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych' spójnego tematycznie zbiorLr artykułórv

opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ninistra
właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów doĘczących finansowania nauki.



3' Rozprawę doktorską może także stanowió samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej,
jeŻeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata pIZy opfacow)'łVaniu koncepcji, wykonywaniu
części eksperymeIltalnej 

' 
opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy' Za zgodą Rady Naukowej

Inst)'tutu rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.

4' Rozprar.va doktorska powinna byó opatrzona streszczeniem wjęzyku angielskim, a rozprawa
do]<torska przygotowana w języku obcym, również streszczeniem w języku polskim.

5. Kandydat przedkłada promotorowi, drugiemu plomotorowi i kopromotorowi, rozprawę
doktorską wraz ze streszczeniem w postaci papierowej wraz z kopiami Zapisanymi na infomatycznym
nośn iku danych.

6. W przypadkrr gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy
zbiorowej, kandydat przedkłada promotorom, o których mowa w ust.5 , oświadczenia wszystkich jej
lvspółautorów określające ind1.widualny wkład każdego z nich wjej powstanie. W przypadku gdy
praca zbiorowa ma lvięcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające
jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej cŹerech pozostĄch
rvspółaLrtorów. Kandydatjest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci
współaLltora, uznania go za znrarłego albojego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego
tl,/y5kal]ic \Ą) lnrglrl]ego oslł iadczellia.

7' Promotor przekaruje Przewodniczącemu Rady Naukowej ]nsłĄutu rozprawę doktorską wraz
ze swoją pisemną opinią, a w przypadku pracy zbiorowej takŻe z oświadczeniami współautorów pracy
zbiorowej. Drugi promotor i kopromotor, przekazują Przewodniczącemu Rady Naukowej InsqĄutu
pisemne opinie na temat rozprawy doktorskiej

8. Pronrotor rozprawy doktorskiej przedstawia Komisji ds. Przewodów Doktorskich propozycję
zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej.

9. Niezwłocznie po wpłynięciu do Przewodniczącego Rady Naukowej Insbłutu pozyty:ł,nej
opirrii promotora, kandydat składa w Dziale Nauki trzy egzemplarze rozprawy doktorskiej wraz ze
stleslc./el]ieln rł formie elektronicznej i papierowej'

l0. Przewodniczący Rady Naukowe.i Instytutu występuje z wnioskiem do recenzentów o
dokonan ie oceny rozprawy doktorskiej.

$ 6. Recenzje' przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. obrona
rozprawy doktorskiej.

Recenzenci.

]' Promotor i członkowie Rady Naukowej Inst)'tutu na posiedzeniu Rady proponują minimum
dwóch recenzentów niezatrudnionych w lnsqłucie i niebędących członkami Rady Naukowej
InsĘtutu.

2' Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może byó osoba, w stosunku do której zachodzą
uzasadniolre wątplirvości co do jej bezstronności.

3' Rada Naukowa Instytutu podejmtrje uchwały w sprawie wyznaczenia co najmniej dwóch
recenZentów, a także ustalenia Zakresu egzaminu doktorskiego.



4. Recenzenci zobowiązani są do przedstawienia recenzji w postaci papierowej wraz zjej kopią
na informaĘcznym nośniku danych w teminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporząclzenia' W
uzasadnionych przypadkach Rada Naukowa Insq,tutu może przedłużyć ten telmin o nriesiąc. Recellzja
zawiera szczegóło.lr'ą ocenę spełnienia pIZeZ rozprawę doktorską warunków określonych w ustarvie'

5. w przypadku, gdy rozprawa doktorska stanowi samodzielną i wyodrębnioną częśc pracy
zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w powstanię tej pfacy'

6. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu przekazuje kandydatowi i promotorom wnioski
recenzentów dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej '

7. Uzupełnioną lub popra.'vioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Przewodn iczącemu
Rady Naukowej InsbĄutu, który kierujeją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów.
Recenzenci przedstawiają lecenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w tenninie
miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji.

8. Po otrzymaniu ostatniej recenzji Przewodniczący Rady Naukowej InSMutu zarządza ich
niezwłoczne zamieszczenie na stronie internetowej ]nsb.tutu i przekazuje do Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tlułów kopie wszystkich recenzji oraz kopie streszczenia rozprawy doktorskiej,
Zapisane na informatycznym nośniku danych.

9. Recenzenci rozprawy doktorskiej mogą składać wnioski o jej wyróżnienie. Do wyróżnienia
rozprawy doktorskiej koniecznejest złożenie wniosku w tej sprawie przez co najmniej jednego

recenzenta' opinia recenzenta w sprawie wyróżnienia rozprawy jest przedstawiana podczas obrolly
pracy doktorskiej.
Recenąje są umieszczane na stronie internetowej ins$utu

B. Dopuszczenie rozpra\ry doktorskiej do obrony.

l. Komisja Doktorska, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami plon]otorów oraz
recenzjami, a także po przedstawieniu pozyt1rvnycli ocen z egzaminów doktorskich, podejmuje

uchwałę w sprawie przyjęcia rozpra\\ry doktorskiej i doptlszczen ia.jej do publicznej obI'ony'

Streszczenie rozpra\łry doktorskiej zamieszcza się na slronie internetorł ej lnsĘ tultl \Ą dnirl podjęcia

uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej. Streszczenie lozprawy i recenzje pozostają lta stronie
internetowej co najmniej do dnia podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

Ż' w przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia je.j do obrony Konlisja
Doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Naukowej Instytutll, która pode.jmL1e

uchwałę w tej sprawie.

3. Komisja Doktorska zawiadamia innejednostki organizacyjne uprawnione do nadawania
stopnia doktora w dyscyplinach medycyna i biologia medyczna o terminie i miejscu obrony na co
najmniej dziesięc dni przed wyznaczonym terminem jej przeprorł adzen ia oraz zamieszcza ogloszenie
o terminie imiejscu obrony w siedzibie Insbłutu. W zawiadomieniaclr oraz w ogłoszeniu podaje się
również informację o miejscu złożenia rozprav"ry doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym

zapomania się z nią, oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej rvraz z
recenzjami na stronie internetowej Ins|Ąutu.

4.

rln i.

okres pomiędzy dopuszczeniem do obrony a publiczną obroną nie może być krótszy niz 14



5' Co najmniej na dziesięó dni przed terminem posiedzenia Komisj i Doktorskiej , w porządku
obrad której planowane.jest przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej, rozprawa ta powinna być
rvyłożona w Bibliotece Naukowej Instytutu.

6' Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia
naukowego doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

C. Obrona rozprawy doktorskiej.

]' obrona odb1łva się na otwaltym posiedzerriu Komisj i Doktorskiej. W posiedzeniu bierze
udzial promotol i co najmniej jeden recenzent.

2' obrona noże być przeprowadzona przy ttżyciu ttrządzeń technicznyclr umożliwiających jej
przeprowadzenie rra odległośó zjednoczesnym bezpośredrrim przekazem obrazu idŹwięku.

3, Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej,
Przewodniczący Konisj i Doktorskiej zarządza przedstawienie recenzj i'

4. Recenzenci przedstawiają swoje recenzje rozprawy doktorskiej. W przypadku nieobecności
recenZenta Przewodniczący Komisji Doktorsktej zarządza odcryĄan ie recenzji.

5. Kandydat może ustosunkowaó się do uwag Zawartych w recenzjach.

6. Przewodniczący KomisjiDoktorskiej otwiera publiczną dyskusję, w której może zabrać głos
każda z osób obecnych na sali.

7, Kanclydat ma plawo udzielić odpowiedzi na zadane pytania iwyjaśnió swoje stanowisko.

8. Po zakoriczeniu obrony rozprawy doktorskiej odbywa się niejawne posiedzenie Komisji
Doktorskiej, na którym formułowanejest postanowienie w sprawie przyjęcia publicznej obrony
rozprawy doktorskiej. Konrisja Doktorska kieruje wniosek do Rady Naukowej InsĘłutu w sprawie
podjęcia uchwały o rradaniu stopnia naukorvego doktora oraz elventualnym wyróżnieniu rozplawy.
W przypadkLr podjęcia przez Komisję Doktorską uchwaĘ o odmowie przyjęcia obrony, Komisja
Doktorska przedstawia uchwałę wraz z uzasadnieniem Radzie Naukowej, która podejmuje uchwałę w
tej sprarvie 

',..j:l !,"śJ
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9. Po głóśówritiiaÓ}r.ha6Ęłryv. uchwałami Przewodniczący Komisj i Doktorskiej informuje
kand; data o wyn ikach clo:oyąl'ś

l0. Na posiedzeniu niejawnym Rada Naukowa Instytutu podejmuje uchwałę w sprawie nadanie
stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna lub doktora nauk medycznych
w dyscyplinie biologia rnedyczna.

] ]' Uchwa|a o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwiląjej podjęcia. Kandydat
otrzymuje stosowr'ly Dyplom wraz z odpisem.

)2' Na wniosek recenzentów Rada Naukowa InsĄ,,tutu może przyznać rozprawie doktorskiej
rvyróŻIrienie. Uchwała w te.j sprawie zapada w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.



l3. Uchwała Rady Naukowej Instytutu w sprawie nadania stopnia naukowego doktorajest
przekazana promowanemu doktorowi w fomie pisemnej.

$ 7. Wspólne przewody doktorskie
W przypadku wspólnych przewodów doktorskich zastosowanie znajdują przepisy ań.l4a ustawy oraz
$ 9 rozporządzenia'

$ 8. Czynności po nadaniu stopnia doktora

l. oryginał dyplomu ijedenjego odpis na druku według wzoru określonego dla takich
dyp1omów, wręczanyjest doktorowi przez Dyrektora InsĘtutu lLlb.jego Zastępcę

2. We wspóĘracy z Działem Nauki InsĘłutu osoba, która uzyskała stopień doktora rratrk

medycznych powinna przedstawió w ciągu dwóch tygodni od nadaniajej stopnia naukowego
wypełnioną i podpisaną przez Dyrektora lnsbĄutu kartę SYNABA. Wersję elektroniczną karty DZiał
Nauki Instytutu przesyła na adres elektroniczny oPI'

3. osoba, która uzyskała stopień doktola nauk medycznycli obowiązanajest do wpłaĘ do kasy
Inst]4utu opłaty za dyplom doktorski.

$ 9. Zamknięcie przewodu doktorskiego

2.

1. Jeżeli kandydat w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady Naukorł'e.j nie
plzystąpi do egzaminów doktorskich, nie zda tych egzaminów, nie przedstawi rozprawy
doktorskiej lub jego rozprawa uzyska negatywną opinię promotora, Rada Naukowa InStvttlttl
może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego'
Kandydat może Za pośrednictwem Rady Naukowej InsĘ.tutu wnieść odwolanie od uchwary_

Rady Naukowej Insqłutu do Centralnej Komisji ds' Stopni i Tyułów w terminie jedrrego

miesiąca od dnia doręczenia uchwaĄl wraz z uzasadnieniem.

Rada Naukowa Inst}Ąutu przekazuje odpowiedŹ na odwołanie w terminie do trzech miesięcy od dnia
wniesienia odwołania.

& lĘb. n. med. Piolr Rutkdnski


