Załącznik do Uchwały Nr 5 s /2018 Senatu WUM
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne
i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
w roku akademickim 2018/2019.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Niniejszy dokument określa zasady postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie,
stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny,
zwane dalej „studiami".
2. Studia prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne, w zakresie dyscyplin
naukowych określonych przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów.
§2.

Uczestnikami studiów mogą być:
1) obywatele polscy;
2) osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „ cudzoziemcami”.
§3.
1. Na studia może być przyjęta osoba która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest
beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) a w przypadku
cudzoziemca - dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia
studiów za granicą, uznany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za
równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów oraz zakończyły postępowanie
związane z przyjęciem kandydata na studia doktoranckie.
2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych art. 43 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z póz.
zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października
2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz
ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190,
poz. 1406 z późn. zm.).

n . POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
§4.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1) złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wymaganych dokumentów, o
których mowa w § 5 ust. 1 i 2;
2) ocenę projektu badawczego;
3) rozmowę kwalifikacyjną;
4) ustny egzamin z języka obcego;
5) ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych na studia.

§5.
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie, zobowiązana jest do
złożenia w Biurze Rekrutacji i Organizacji Kształcenia, zwanej dalej „Dziekanatem
Studiów Doktoranckich” (obywatele polscy) lub Centrum Kształcenia Podyplomowego
(cudzoziemcy) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podania o przyjęcie na studia
doktoranckie.
2. Do podania, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia
doktoranckie zobowiązana jest dołączyć:
1)

projekt badawczy zaakceptowany pisemnie przez opiekuna naukowego (pieczątka i
podpis);
2) kserokopię odpisu dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź
studiów drugiego stopnia lub studiów równorzędnych (lekarskich, lekarskodentystycznych) lub dokument poświadczający status beneficjenta programu
„Diamentowy Grant” (oryginał do wglądu)
3) CV ze zdjęciem podpisane przez kandydata;
4) 1 Fotografię papierowa w formacie do dyplomu oraz w wersji elektronicznej;,
5) udokumentowane wyniki w nauce w czasie studiów - kserokopia odpisu suplementu
do dyplomu (oryginał do wglądu). Jeżeli kandydat nie posiada suplementu do
dyplomu - oryginalne zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich lat studiów
wydane przez dziekanat ukończonej uczelni;
6) opis zainteresowań naukowych podpisany przez kandydata;
7) propozycję osoby, która ma pełnić funkcję opiekuna naukowego, wraz z pisemną
zgodą tej osoby na pełnienie funkcji;
8) informacje o aktywności naukowej, w szczególności o: publikacjach, pracach w
kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach,
wyróżnieniach, stażach, etc. podpisaną przez kandydata, przygotowaną wg.
załącznika nr 1;
9) kwestionariusz kandydata;
10) kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu) a w przypadku jego braku
dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów III stopnia na zasadach
obowiązujących obywateli polskich (oryginał do wglądu);

11) pisemną opinię o predyspozycji do pracy naukowej wydaną przez przewidywanego
opiekuna naukowego ze wskazaniem że przewód doktorski będzie otwierany
i prowadzony na danym wydziale w danej dziedzinie i dyscyplinie, naukowej;
12) kserokopię stałego lub tymczasowego prawa wykonywania zawodu (oryginał do
wglądu) - dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów
13) pisemną zgodę kierownika jednostki WUM na odbywanie studiów doktoranckich w
danej jednostce (Katedra/Klinika/Zakład);
14) kserokopię zaświadczenia o trzech dawkach szczepienia WZW typu B, jeżeli
kandydat będzie miał w trakcie studiów kontakt z pacjentami (oryginał do wglądu);
15) kserokopię książeczki z ważnymi badaniami epidemiologicznymi (oryginał do
wglądu).
16) do podania o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia
doktoranckie
może dołączyć udokumentowaną informację o znajomości języków
obcych.
4. Projekt badawczy, zaakceptowany pisemnie przez opiekuna, o którym mowa w ust. 2 pkt
1, musi zawierać:
1) uzasadnienie wyboru tematu projektu badawczego;
2) określenie dziedziny i dyscypliny wiedzy, w której praca będzie prowadzona;
3) określenie celu pracy;
4) opis materiału i metod, ze wskazaniem najnowszego w wybranym zakresie
piśmiennictwa naukowego;
5) spodziewane korzyści badań;
6) abstrakt w języku angielskim
7) Kosztorys projektu, w tym źródło finansowania.
5 . Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: średnią wszystkich ocen ze studiów drugiego
stopnia lub równorzędnych, wyliczoną na podstawie załącznika do dyplomu, wiadomości
z zakresu specjalności, w której kandydat zamierza otworzyć przewód doktorski,
znajomość języka obcego, dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, walor naukowy
planowanej pracy i możliwości jej realizacji.
6. Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” przyjmowani są w pierwszej kolejności, bez
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, otrzymując maksymalną liczbę
punktów rekrutacyjnych (100 pkt.). Komisja Rekrutacyjna ma prawo zaprosić Kandydata
będącego beneficjentem „Diamentowego Grantu” do przedstawienia projektu pracy
badawczej.
7.

Podstawą zakwalifikowania do przyjęcia na studia doktoranckie jest liczba punktów
uzyskana przez kandydata. Zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy
postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie określają szczegółowe zasady
kwalifikacyjne znajdujące się w załączniku nr 1 ’’Kwestionariusz oceny kandydata na
studia doktoranckie dla I Wydziału Lekarskiego”, w załączniku nr 2 „Kwestionariusz
oceny Kandydata na studia doktoranckie dla II Wydziału Lekarskiego”, w załączniku nr
3 „Kwestionariusz oceny Kandydata na studia doktoranckie Wydziału LekarskoDentystycznego oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu” oraz w załączniku nr 4
„Kwestionariusz oceny kandydata na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego”.

§6.

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do podania niezbędnych
danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w zakresie koniecznym
dla celów postępowania rekrutacyjnego.
2. Osoby, które nie posiadają w chwili rekrutacji dyplomu ukończenia jednolitych studiów
magisterskich bądź studiów drugiego stopnia, zamiast dokumentu, o którym mowa w §5
ust. 2 pkt 2, przedkładają zaświadczenie o ukończeniu tych studiów, a dokumenty, o
których mowa w §5 ust. 2 pkt 2 - uzupełniają niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później
jednak niż do dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich.
3. W przypadku przyjęcia na studia, dane, o których mowa w ust. 1, przeniesione zostaną
do Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia (obywatele polscy) oraz w Centrum
Kształcenia Podyplomowego (cudzoziemcy) i będą dalej przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dla celów związanych z prowadzeniem
studiów doktoranckich.
§7.
1. Niedopełnienie warunków formalnych określonych w § 5-6 powoduje pozostawienie
podania o przyjęcie na studia bez rozpatrzenia, i skutkuje wykluczeniem osoby
ubiegającej się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
2. Podania o przyjęcie na studia wraz z kompletem wymaganych dokumentów, złożone po
terminie zawartym w ogłoszeniu rekrutacyjnym lub niekompletne, pozostawia się bez
rozpatrzenia, bez względu na przyczyny niedotrzymania terminu złożenia podania.
Decyduje data wpływu do WUM.
§8 .

Oceny projektu badawczego dokonuje komisja rekrutacyjna lub recenzent wyznaczony przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
§9.
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ustalenie ogólnego poziomu wiedzy w danej dziedzinie
nauki, jak i stopnia przygotowania do realizacji projektu badawczego osoby ubiegającej się o
przyjęcie na studia.

III. ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
§

10.

1. Wydziałową Komisję Rekrutacyjnąpowołuje Dziekan właściwego Wydziału.
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
1)

Dziekan lub jego przedstawiciel;

2)

kierownik studiów doktoranckich;

3)

co najmniej 3 wyznaczonych przez dziekana nauczycieli posiadających tytuł
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
4)
w pracach komisji rekrutacyjnej, jako obserwator, może uczestniczyć doktorant,
delegowany przez właściwy organ samorządu doktorantów.
3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na
studia doktoranckie.

4. Komisja Rekrutacyjna orzeka, na podstawie ocen wszystkich członków Komisji.
IV. PRZYJĘCIE NA STUDIA
§ 11.

1. Limit przyjęć osób na studia ustali Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w
drodze zarządzenia.
2. Na studia przyjęte zostaną osoby, które w toku postępowania rekrutacyjnego uzyskają
najwyższą liczbę punktów.
§ 12.

1. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie na studia jest większa niż
limit, ustalony zgodnie z §11 ust. 1, na studia przyjęte zostaną osoby, które wtoku
postępowania rekrutacyjnego uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania
limitu przyjęć na studia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy dwie lub więcej osób uzyskały liczbę
punktów uprawniającą do przyjęcia na studia, o przyjęciu na studia decyduje większa
liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny projektu badawczego.
§13.
1.

W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie na studia będzie mniejsza od
ustalonego zgodnie z §11 ust. 1 limitu przyjęć, na studia zostaną zakwalifikowane do
przyjęcia wszystkie osoby, które uzyskały minimalną liczbę punktów, uprawniającą do
przyjęcia na studia. Minimalną liczbę punktów, uprawniająca do przyjęcia na studia, o
której mowa w ust. 1 ustala Rada Wydziału.
2. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia, limit
przyjęć określony zgodnie z §11 ust. 1 nie zostanie wyczerpany, Wydział może
przeprowadzić na studia nabór uzupełniający.
Terminy naboru uzupełniającego określa właściwa rada wydziału i podaje do wiadomości
poprzez ich publikację na stronach internetowych Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
§14.

1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje komisja Rekrutacyjna w
trybie określonym w §10.

2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty
doręczenia decyzji, do Rektora za pośrednictwem właściwej Komisji Rekrutacyjnej.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji
na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§15.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
§16.
1. Harmonogram rekrutacji ustala Rada Wydziału.
2. Kryteria oceny kandydatów, zasady rekrutacji oraz terminy postępowania rekrutacyjnego
podawane są do wiadomości publicznej w drodze ich ogłoszenia na stronach
internetowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub przy wykorzystaniu innych
środków przekazu oraz w formie ogłoszeń wywieszanych na tablicy Biura Rekrutacji i
Organizacji Kształcenia.

