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Rady Naukowei Centrum Onkologii- lnstytutu
im. Marii Sklodowskiei-Curie

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

w Centrum onkologii- lnstytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie

s 1. PostanoWienia Wstępne

1. Tryb izasady przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora okreś|ają przepisy:

1) ustaWy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o sZkoInictwie Wyższym i nauce, zwanej dalej ,,ustawą'';
2) ustawy z dnia 30 kwietnla 2010 r. o instytutach badawczych;
3) niniejszego Regu la minu.

2. W centrum onkologii - lnstytucie im. Marii Skłodowskiej-Cu rie, zwanym dalej ,,lnstytutem'', prowadzi
się postępowanie W sprawie nadanla stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu W

dyscyplinie nauki medyczne, zwane dalej ,, postępowaniem"'

3. stopień doktora nadawany jest po przeprowadŻeniu postępowania'

4' Postępowanie prowadzi Rada Naukowa lnstytutu.

5' Rozprawa doktorska może być przygotowana W trybie e kstern istycz nym lub w trybie kształcenia
doktora ntóW W szkole doktorskiej'

6. osoba, która przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistYcznym oraz uczestnik studióW

doktoranckich prowadzonych W lnstytucie' przed złożeniem wniosku o Wszczęcie postępowania, składa

wniosek do Dyrektora lnstytutu o WyZnaczenie promotora, promotoróW lub promotora

ipromotora pomocniczego, W którym wskazuje promotora, promotoróW lUb promotora ipromotora
i promotora pomocniczego oraz dołącza do wniosku jego/ich pisemną zgodę, we wniosku osoba,

o której mowa powyżej, przedstawia proponowany tytuł iprzedmiot rozprawy doktorskiej. Wniosek
DVrektor lnstytutu przekazuje niezwłocznie Komisji Rady Naukowej ds' Przewodów Doktorskich (Komisja

ds. Przewodów Doktorskich). Komisja ds' Przewodów Doktorskich or8anizuje następnie Seminarium
podczas którego kandydat Wraz Z proponowanym promotorem przedstawia tytul
i przedmiot rozprawy doktorskie]' Komisja ds. Przewodów Doktorskich dokonuje oceny merytorycznej i

formalnej wniosku i swoją opinię przekazuje Radzie Naukowej lnstytutu W terminie 3 miesięcy od dnia

otrzymania wniosku. Uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora, promotorów lub promotora i

promotora pomocniczego podejmu.ie Rada Naukowa lnstytutu po zapoznaniu się

z opinią Komisji ds. Przewodów Doktorskich'

7. Promotorem W postępowaniu może być osoba posjadająca tytuł profesora lub stopień doktora

habilitowanego, a promotorem pomocnicŻym osoba posiadająca stopień doktora w zakresie dane] lub

pokrewnej dyscypliny naukowej, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub

pokrewne.j dyscypliny naukowei.

8. Promotorem nie może być osoba, która w okresie ostatnich

doktorantów, którzy Zostali skreśleni z listy doktorantóW z
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śródokresowej lub sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej prŻez co najmniej 2

osoby ubiegające się o Stopień doktora, które nie UZyska'ły pozytywnej recenzji co najmniej 2 recenzentów.

s 2' Wszczęcie postępowania

1. Postępowanie WsZczyna Się na Wniosek osoby, zwanej dalej,,kandydatem", która;

1) posiada tytuł ZaWodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom,

o którym mowa W art' 326 ust.2 pkt 2lub art. 327 ust' 2 Ustawy, dający prawo do ubiegania się

o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa Wyższego działa uczelnia, ktora go

wydała;
2) uzyskała efekty ucŻenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się

w zakresie znajomości noWożytnego języka obcego są potWierdzone certyfikatem lub dyplomem

u kończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego jęZyka na poziomie biegłości jęZykowej co najmniej

B2:

3) posiada w dorobl.u co najmniejl
a) 1 artvkuł naukowy opubllkowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z

konferencji międzynarodowej, które w roku opubllkowania artykułu

W ostatecZnej formie były ujęte W Wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art.267 ust. 2 pkt 2lit. b ustawy, lub
b) 1monografię naukową wydaną przez Wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii
W ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na

podstaWie art. 267 Ust. 2 pkt 2 lit' a ustawy, albo rozdZiał W takiej monografii;
4) spełniła inne Wymagania określone W niniejsŻym RegUlaminie'

2. W przypadku gdy artykuł naukowy, o którym mowa W ust. 1 pkt 3 lit' a lub monografia, o której mowa

W ust. 1 pkt 3 lit' b jest autorstwa dwóch lub więcej osób, kandydat zobowiązany jest załączyć do wniosku
o wszczęcie postępowania oświadczenia Wszystkich współautorów określające ich wkład W powstanie

artykułu' Kandydat jest ZWolniony Ze złożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, Uznania go

za zmarłego, jego ubezwłasnowolnienia lub jego trwałej niezdolności do wyrażenia woli'

3' Do WnioskU kandydat załącza:

1) rozprawę doktorską w 6 egzemplarzach Wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów' Do

roŻpraWy doktorskiej dołącza się stresŻczenie W jęZyku angielskim, a do rozprawy doktorskiej
przygotowanej w języku obcym róWn!eż streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa

doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opjs w jęŻykach polskim i angielskim;

2) kopię dokumentu potwierdŻa.iącego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa W ust'1 pkt 1oraz
dokumentu poświadcza.jącego znajomość jęZyka obcego, o którym mowa W ust. ]. pkt 2 ;

3) wykaz dorobku naukowego, W tym prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz lnformację o

działalności popu la ryzującej naukę;

4) informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania W sprawie nadania stopnia doktora,

ieŹeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora;
5) zobowiązanie do wniesienia opłaty Za przeprowadzenie postępowania W lnstytucie lub prośbę o
zwoln ienie Z opłaty.

4' Kandydat może zalączyć do wniosku poda nle o wyrażenie zgody na prZedstaWienie roZpraWy doktorskiej
w in 2vńTłv{<u niż język polski.



5. W przypadku poStępoWanja W spraWle nadania stopnia doktora przeprowadzanego wspólnle,
w zakresie .lednej lub kilku dyscyplin naukowych dokumenty wymienione w porozumieniu

o wspólnym poStępoWaniu kandydat przedłoży kieroWnikowi .jednostki organiZacyjnej WskaŻanej

w porozu mieniu.

6' Wniosek kandydat składa do Dyrektora lnstytutu.

7. osoba, która ubiega się o Wszczęcie postępowania, Wnosi opłatę na podstaWie Umowy zaWartej

z lnstytutem. Na uzasadniony wniosek Rady NaUkowej Dyrektor lnstytutu może zwoln|ć kandydata

z obowiązku Wniesienia opłaty Za przeprowadzenia postępowania W sprawie nadania stopnia doktora W

całości lu b w części. W ta kim przypadku koszty prZeproWadzenia postępoWania ponosi lnstytut. Wysokość

opłaty Za przeprowadzenie postępowania ustala Dyrektor lnstytUtu' Wysokość opłaty nie może
przekraczać kosZtóW postępoWa n ia.

opłaty nie pobiera się od osoby Ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie
w szkole doktorskiej, osobY która ukończyla ksztalcenie w studium doktoranckim lnstytutu, pracownlka

lnstytutu.
W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, kosŻty postępowania ponosi

zatrUdniająca 8o uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.

s 3. Przebieg postępowania

1. Wniosek o Wszczęcie postępowania Dyrektor lnstytutu przekazuje Radzie Naukowej lnstytUtu.

2. Przewodniczący Rady Naukowej lnstytutu przekazuje wnlosek kandydata wraz z całą dokumentacją do

Komisji ds' PrzewodóW Doktorskich' W skład Komisji ds' Przewodów Doktorskich wchodzi9 członków Rady

Naukowej lnstytutu, którzy posiadają tytuł naukowy lub stopień doktora habllitowanego, powołanych

przez Radę Naukową lnstytutu'

3' PosjedŻenia Komisji ds. Przewodów Doktorskich odbywają się W obecności co najmniej 5 jej czlonków.

Posiedzenia Komisji ds. Przewodów Doktorskich mo8ą odbywać się w formie wideokonferencji.
Na posiedzeniu Komis.ii ds. Przewodów Doktorskich przedstawiany jest Wniosek kandydata

o WsZczęcie postępoWania. Promotor może ucZestnlczyć w posiedzeniu Komisji ds. Przewodów
Doktorskich i przedstawić stresZczenie roZpraWy doktorskie.|. Członkowie Komisji ds. Przewodów

Doktorskich zglaszają plopozycje minimum 3 kandydatóW na recenzentów'

4' W głosowaniu tajnym Komisja ds. Przewodów Doktorskich podejmuje uchwałę w sprawie Wniosku do

Rady Na u kowej lnstytutu o:

a. Wszczęcie postępowa nia,

b' wyznaczenie 3 rece nzentów.

5' Rada Naukowa lnstytutu, na wniosek Komisji ds. Przewodów Doktorskich, W formie uchwały wszczyna

postępowanle oraz wYznacza co najmniej 3 recenzentóW lub odmawia Wszczęcia postępowania'

6. Na wniosek kandydata, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada Naukowa lnstytutu może

wyrazić zgodę na zmianę promotora, promotoróW lub promotora pomocniczego, za zgodą osób których

zmiana dotyczy.



7. Rada NaUkowa lnstytutu pode.imUje uchwały w sprawie;
1) WsŻcŻęcia postępoWa nia;

2) wyznaczeniarecenzentów;
3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
5) nadan ia stopnia doktora;

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
osób uprawnionych do głosowania. W głosowaniu uczestnicZą członkowie Rady Naukowej lnstytutu
posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego'

8. Kandydat może wnieść od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora' odwołanie do Rady
Doskonałości Naukowej Za pośrednictwem Rady Naukowej lnstytutu W terminie 30 dni od d nia doręczenia
uchwały WraZ Z uzasadnieniem. Rada Naukowa lnstytutu przekazuje odwołanie Radzie Doskonałości
NaUkowe.i WraZ Ze swo.ią opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia wniesienia odwołania'

5 4. Rozprawa doktorska

1. RoZprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora, promotoróW, promotora
i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiąŻanje probIemu naukowego, wykazywać
WiedŻę teoretyczną kandydata w danej dyscypIinie naukowej oraz umiejętność samodzieInego
prowadzenia pracy na u kowej.

2' Rozprawę doktorską stanowi praca pisemna, W tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i

powiązanych tematycznie artykUłóW naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych
określonych prŻez ministra właściwego do spraw naUki'
Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli

wykazu.je ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywanlU koncepcji, wykonywaniu części
eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy.

3' za zgodą Rady Naukowej lnstytutu rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż
polski.

4. RozpraWa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim/ a rozpraWa doktorska
prŻygotowana w języku obcym róWnież stresŻczeniem w języku polskim.

5' Kandydat przedkłada promotorowi ipromotorowi pomocniczemU, rozpraWę doktorską wraz ze
streszczeniem W postaci papierowej Wraz z kopiami Zapisanymi na elektronicznym nośniku danych.

6. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzje|na i wyodrębniona część pracy zbiorowej lub
zbiór wcześniej opublikowanych prac, kandydat przedkłada promotorom, o których mowa W uSt. 5,

ośWiadczenia Wszystkich jej WspółautoróW, określające indywidualny Wkład każdego z nich w jej
powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż 5 WspółaUtoróW, kandydat przedkłada
ośWiadczenie określające jego indywidualny wkład W powstanie tej pracy oraŻ oświadczenia co najmniej 4
pozostałych współautorów. Kandydatjest ZWolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku

pótaUtora, uznania go za zmarłego, jego trwałego uszczerbku na zdrowiu' Uniemożliwlającegosmte

nie Wymaganego ośWiadczenia Iub z innych uzasadnionych przyczyn.



7. Przewodniczący Rady Naukowej lnstytutU Występuje z wnioskiem do 3 recenZentóW o dokonanie oceny
rozprawy doktorskiej.

S 5. Komisje egzaminacylne ikomisja doktorska

1. Rada Naukowa lnstytutu powołuje komisje prze p rowa dŻaj ące e8zaminy doktorskie w zakresie:

a) ,,dyscypliny podstawowej" odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej - w składzie co najmniej 4

osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego W zakresie dyscypIiny
podstaWoWej' W tym promotorów, promotora pomocniczego;

b) ,,dyscypliny dodatkowej" - w skladzie co najmniej 3 osób, z których co na.imniej jedna posiada tytuł
profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina dodatkowa, albo stopień doktora
habilitowanego w zakresie tej dyscypliny (dyscypliną dodatkową mogą byćl nauki bio|ogiczne, nauki
chemiczne, inżynieria biomedyczna, nauki fizyczne, psychologia, historia, filozofia).

2' Rada Naukowa lnstytutu może powołać Komisję doktorską, która będzie uprawniona do:

a) przyjęcia rozprawy doktorsklej ijej dopuszczenia do publicznej obrony'
b) przyjęcia obrony'

W przypadku gdy obrona odbywa się przed Komisią doktorską, komisja przedstawia Radzie Naukowej
Instytutu proiekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora. Komjsję doktorską powołuje się
w składzie co naimniej 7 członków Rady Naukowej lnstytutu, posiadających tytuł profesora

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
medycznych i nauk o zdrowiu. W posiedŻeniu Komisji, przed którą odbywa się publiczna obrona rozprawy
doktorskiej musi uczestniczyć co najmniej siedmiu członków'
W posiedzeniach komisji przeprowadzających e8zaminy doktorskie i komisji doktorskiej może

ucZestniczyć, bez prawa głosu, promotor, promotorzy, promotor pomocnicZy.

$ 6. Egzaminy doktorskie

1. Przed prŻyjęciem rozprawy doktorskiej idopuszczeniem jej do publicznej obrony kandydat składa

egzaminy doktorskie.

2. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej W reguIaminie sŻkoły doktorskiei
prowadzone.j prŻeZ lnstvtut.

3. W uzgodnieniu z promotorem rozprawy doktorskiej Komisja ds' Przewodów Doktorskich ustala zakres i

term jny egŻamlnów doktorskich.

4. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich Rada Naukowa lnstytutu, na wniosek

kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne ZdaWanie tego egzaminU, nie Wcześnie.ijednak niż po upływie

3 miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzamlnu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

s 7. Postępowanie przed Radą Naukową lnstytutu

A. Recenzenci
1. Promotor i członkowie Komisji ds' Przewodów Doktorskich na posiedŻeniu Komisji proponują mnrej

PAN,

5

niż 4 recenZentóW spośród osób nie będących pracownikami lnstytutu oraz uczelni, ins



instytutu badaWcZe8o, inStytUtu mlędZyna rodowego, centrUm Łukasiewicza, instytutu sieci ŁukasieWicza,

których pracownikiem jest kandydat, spośród których Komisja rekomenduje Radzie Naukowej lnstytutu

powoła nie 3 rece nzentów.

2. Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może być osoba, W stosunku do ktÓrej zachodzą

uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności'

3' Rada Naukowa lnstytutu podejmUje uchwały W sprawie wyznaczenia recenzentóW, a także Ustalenia

zakresu egzam in u doktorskiego.

4. Recenzenci zobowiązani są do przedstawienia recenzji W postaci papierowej wraz z jej kopią na

informatycznym nośniku danych W terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia. W uzasadnionych
przypadkach Rada Naukowa lnstytutu na Wnjosek Komisji ds. Przewodów Doktorskich może przedłużyć

ten termin o miesiąc' Recenzja Zawiera szczegółową ocenę spełnienia przez rozprawę doktorską warunków
określonych W ustaWie'

5' W przypadku, gdy rozprawa doktorska stanowi samodzielną iwyodrębnioną część pracy Zbiorowej'

recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata W powstanie tej pracy.

6' Komisja ds' Przewodów Doktorskich przekazuje kandydatowi ipromotorom Wnioski recenzentóW

dotyczące, Uzupełnienia lub poprawy roZpraWy doktorskiej'

7' Uzupełnioną |ub poprawioną rozpraWę doktorską kandydat przedkłada Komisji ds' Przewodów
Doktorskich, która kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci
przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej W terminie miesiąca od dnia

z{ecenia sporządzenia tei recenZji.

8. Po otrzymaniU ostatniej recenzji PrZeWodnicZący Komisjl ds. Przewodów Doktorskich zarządza
niezwłoczne Zamieszczenie rozprawy doktorskie.i wraz ze streszczeniem i recenzjami na stronie
internetowej lnstytutu W BlP, nie później jednak niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem obrony
rozprawy doktorskiej oraz W systemie PoL-on. streszczenie rozprawy i recenŻ'ie pozostają na stronie

internetowej co na.jmniej do dnia nadania stopnia doktora.

9' Recenzenci rozprawy doktorskiej mogą składać Wnioski o jei Wyróżnienie. Do wyróżnienia rozprawy

doktorskiej konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie prŻez co najmniej 2 recenZentóW. opinia
recenzenta w sprawie Wyróżnienia roZpraWy jest prZedstaWiana podczas obrony rozprawy doktorskiej.

B. Dopuszczenie rozprawy doktorskiej do obrony
1. Rada NaUkowa lnstytUtu, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinlami promotoróW, W tym
Ż raportem z badania antyplagiatowego rozprawy doktorskiej Z wykorzystanlem Jednolitego systemU

Antyplagiatowego oraz z recenzjami, z których co najmniej dwie są pozytywne, a także po przedstawieniu
pozytywnych ocen z egzaminów doktorskich, podejmUje uchwałę w SpraWie przyjęcia roZpraWy

doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony.



2. Przepis uSt. 1stosUje Się do Komisjidoktorskiej, Z tym że W prŻypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej
i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę Wraz
z uŻasadnieniem Radzie Naukowej lnstvtutu, która podejmuje uchWałę W tej spraWie.

3' Dział Nauki Zawiadamia inne jednostki organizacyjne Uprawnione do nadawania stopnia doktora
w dyscyplinie nauki medyczne o terminie imiejscu obrony na co najmniej 10 dni przed WyŻnaczonym

terminem jej przeprowadŻenia oraz zamiesŻcza ogłoszenie o terminie i miejscu obrony w siedzibie
lnstytutu oraz na stronie BlP lnstytutu. W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się róWnież

informację o miejscu złożenia rozprawy doktorsl'iej, W celU umożliwienia Żainteresowanym zapoznania się
z nią oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej wraz
z recenzjami na stronie internetowej lnstytutu.

4' okres pomiędzy dopuszczeniem do obrony a publlczną obroną nie może być krótszy niż 14 d ni'

5' co najmniej na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia Rady Naukowej lnstytutu bądź Komisji
doktorskiej, w porządku obrad której planowane jest prŻeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej,
rozprawa ta powinna być wyłożona W Bibliotece NaUkowej lnstytutu.

6' Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą ubie8ania się o nadanie stopnia naukowego
doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

7' Na postanowienie o odmowie dopuszczenia rozprawy doktorskiej do obrony przysługuje kandydatowi
prawo do złożenia Zażalenia do Rady Doskonałości Naukowej'

C. Obrona rozprawy doktorskiej
1. obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Naukowej lub Komisji doktorskiej.
W posiedzeniu bierze udział promotor ico najmniej jeden recenzent.

2' obrona może być przeprowadzona przy UżyciU urządzeń technicznych, umożliwiających jej

przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dŹwięku'

3. Po prZedstaWieniu przeZ promotora sylwetki iosiągnięć kandydata oraz przedstaWieniu przeŻ kandydata
głównych założeń i wyników roŻpraWy doktorskiej, PrZeWodniczący Rady Naukowej bądź Komisji
doktorskiej zarządza przedstaWienie recen1ji.

4. RecenŻenci przedstaWiają swoje recenZje rozprawy doktorskiej. W przypadku nieobecności recenzenta
PrzewodnicŻący Rady Naukowej lub Komisji doktorskiej Zarządza odczytanie pełnej treści recenzji.

5. Kandydat mUsi Ustosunkować się do uwag zawartych w recenz'iach'

6. Przewodniczący Rady Naukowej lub Komisji doktorskie.j otwiera publiczną dyskusję, W której może

Zabrać głos każda z osób obecnych na sali.

7. Kandydat musi udzie|ić odpowiedzi na zadane pytania iWyjaśnić swoje stanowisko.



8' Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej odbywa się niejawne posiedzenie Rady Naukowej lub

Komisji doktorskie.j, na którym formułowane jest postanowienie W sprawie przyjęcia publlcznej obrony
rozprawy doktorskiej. Komisja doktorska kieruje wniosek do Rady Naukowej lnstytutu
W sprawie podjęcia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora oraz ewentualnym wyróżnieniu
rozprawy' W przypadku podjęcia przez Komisję doktorską uchwały o odmowie przyjęcia obrony, Komisja
doktorska przedstawia uchwałę wraz z uzasadnieniem Radzie Naukowej.

9. Po głosowaniach nad ww' uchwałami Przewodniczący Rady Naukowe.i lub Komisjidoktorskiej informuje
kandydata o wynikach głosowan ia.

10. Na posiedzeniu niejawnym Rada Naukowa lnstytutu podejmUje uchwałę W sprawle nadania stopnia
naukowego doktora nauk medycznych inauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lub
o odmowie nadania stopnia doktora.

11. Uchwała Rady Naukowe.i staje się praWomocna z chwilą.je] podjęcia'

12' Kandydat może za pośrednictwem Rady Naukowej lnstytutu Wnieść odWołanie od uchWały Rady
Naukowej lnstytutu W sprawie odmowy nadania stopnia doktora do Rady Doskonałości Naukowej
W terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

13. Na Wniosek recenzentów, po zapoznaniu się Z opinią Komis.ii ds' PrZeWodóW Doktorskich, Rada
Naukowa lnstytutu może przyznać rozprawie doktorsklej wyróżnienie. WyróŹnienie może być przyznane
wyłącznie rozprawie doktorskiej, której Wyniki opublikowano lub przyjęto do druku
W części lub w całości. Uchwała w tej sprawie zapada w głosowaniu tajnym, ZWykłą większością głosÓw.

14. Uchwała Rady NaUkowej lnstytutu W sprawie nadania stopnia naUkowego doktora jest przekazana
promowanemu doktorowi w formie pisemnej.

s 8. Wspólne postępowanie W sprawie nadania stopnia doktora

W przypadku Wspó|nych postępowań W spraWie nadania stopnia doktora, każda Że Ws półuczestn iczącyc h

jednostek musi posiadać kategorię naukową A+, A albo B+ W danej dyscyplinie' Postępowanie prowadzi
się na podstawie pisemnej umowy, która w szczególności wskazuje podmiot odpowiedziaIny za

wprowadzenie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce
iSzkolnictwie Wyższym PoL on'

$ 9. Czynności po nadaniu stopnia doktora

1. oryginał dyp|omU ijeden jego od pis na drukU WedłUg wzoru określonego dla takich dyplomów, wręczany
jest doktorantowi przez Dyrektora lnstytutu lubjego Zastępcę.

2. We Współpracy z Dzialem NaUki lnstytutu osoba, która uzyskała stopień doktora nauk medycznych i

nauk o zdrowiu, powinna przedstawić W cjągu 2 tygodni od nadania jej stopnia naukowego Wypełnioną i

podpisaną przez Dyrektora lnstytutu kartę SYNABA' Wersję elektroniczną karty DZiał Nauki lnstytutu
przesyĄna adres elektroniczny oP|.



3. osoba, która uzyskała stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, obowiązana jest do Wpłaty

do kasy lnstytutu opłaty za dyplom doktorski.

s 10. zamknięcie przewodu doktorskiego

Jeżeli kandydat w terminach wyznaczonych przez P rzewod n iczącego Rady Naukowej nie przystąpi do
egzaminów doktorskich, nie zda tych egzaminów, nie przedstawl rozprawy doktorskiej W terminie 48
miesięcy od dnia podjęcia uchwały o wyznaczeniu promotora lub promotoróW, Rada Naukowa lnstytutu
moŹe podjąć uchwałę o zamknięciu postępowania'

5 11. Przepisy przejściowe i końcowe

1. Postępowanie W sprawie nadania stopnia doktora Wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na

podstawie przepisów ustawy, z tym że W postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do
osiągnięć naukowych zalicza się także:

1) artykuły na u kowe opublikowane:
a) W czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji

międzyna rodowych, ujętych W Wykazie sporządzonym Zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art' 267 Ust. 2 pkt 2lit' b ustawy, przed dniem ogłoszenia tego WykaZU,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. W czasopismach naukowych, które były ujęte W części A a|bo
c Wykazu czasopism naukowych, które byiy Ujęte W części B tego Wykazu' przy czym
artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:

a) wydawnictwo ujęte W Wykazie sporządzonym zgodnie Z przepisami Wydanymi na podstawie

art. 267 ust. 2 pkt 2 lit' a ustawy, przed dniem ogłoszenia tego Wykazu,
b) jednostkę or8anlzacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest u.jęte W Wykazie

sporządzonym zgodnie z prŻepisami wydanymi na podStaWie art' 267 ust.2 pkt 2lit. a

ustawv.

2. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademlckjm 201'9/2020 lub
osób, które ubiegają się o nadanie stopnia doktora W trybie eksternjstycznym, postępowanie Wszczyna

złożenie wniosku o Wyznaczenje promotora lub promotorów.

3' W przypadku osób, które rozpoczęły stUdia doktorancki przed rokiem akademickim 2019/2020
i ubiegają się o nadanie stopnia doktora, efekty uczenia się dla kwalifikac]i na poziomie 8 PRK są

potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu studióW doktoranckich, a efekty Uczenia się w zakresie
Znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane certyfikatem językowym na poziomie min. 82.

4. Przewody doktorskie niezakończone do dnia 31grudnia 2021 r' odpowiednio umarza się albo zamyka'
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