Uchwała Nr 37/2019
Senatu Gdańskiego Uniwersjrtetu Medycznego
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji do
Pierwszej Szkoły Doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
w roku akademickim 2 0 1 9 / 2 0 2 0
Na podstawie art 200 ust 2 i usL 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018
r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art 291 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o
szkolnictwie wyższjmi i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. {Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) Senat GUMed ustala
następujące warunki i tryb rekrutacji do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed (zwanej dalej Szkołą Doktorską) na rok
akademicki 2019/2020:
Postanowienia ogólne

§1
1. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera lub równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy.
2. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada d3Tjlom potwierdzający ukończenie
studiów wydany przez zagraniczną uczelnię, dający prawo ubiegania się o nadanie stopnia doktora
w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała z zastrzeżeniem
ust. 3 poniżej.
3. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, o której mowa w ust. 2 powyżej, która posiada dyplom
potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię, uznany za równoważny
odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej
określającej równoważność, a w przypadku jej braku - w drodze postępowania nostryfikacyjnego.
4. Kandydat do Szkoły Doktorskiej musi wskazać opiekuna naukowego, który wyraził zgodę na
sprawowanie opieki nad planowaną pracą doktorską i zobowiązał się do zapewnienia funduszy
związanych z jej realizacją.
5. Kandydat do Szkoły Doktorskiej będący uczestnikiem studiów doktoranckicłi prowadzonych zgodnie
z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)
może zostać przyjęty do Szkoły Doktorskiej, jeżeli zobowiąże się do rezygnacji ze studiów doktoranckich
w razie prz)^ęcia go do Szkoły Doktorskiej, o ile przedstawiony przez kandydata projekt planowanej do
realizacji w Szkole Doktorskiej pracy badawczej jest zbieżny z projektem realizowanym przez niego na
studiach doktoranckich.

§2
1.

Nabór do Szkoły Doktorskiej odbywa się zgodnie z właściwymi dyscyplinami, w zakresie któiych
prowadzona jest Szkoła Doktorska, tj.: dyscypliną nauk medycznych, dysc)T)liną nauk farmaceutycznych
oraz dyscypliną nauk o zdrowiu.
2. Postępowanie konkursowe do Szkoły Doktorskiej w przypadku kandydatów obcokrajowców prowadzone
będzie w języku angielskim. W pozostałych przjT)adkach rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona
częściowo w języku angielskim.
3.

Rekrutację do Szkoły Doktorskiej przeprowadza powołana przez Rektora Komisja Rekrutac)^na.

4.

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi:
1) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,
2) 2 zastępców Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej,
3) co najmniej 12 nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego.

5.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie konkursowe, opracowuje wyniki postępowania
konkursowego i tworzy listę rankingową odrębną dla każdej dysc5T)liny w zakresie, której prowadzona
jest Szkoła Doktorska.

6.

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje, zgodnie z limitem przyjęć, w drodze wpisu na listę
doktorantów Szkoły Doktorskiej przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej działającego
z upoważnienia Rektora. W przypadku kandydatów cudzoziemców wpisanie na listę doktorantów
Szkoły Doktorskiej, następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora o przyjęciu do Szkoły
Doktorskiej.

7.

Odmowa przj^ęda do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze dec)^ji administracyjnej Rektora.
Od decyz]i tej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia
jej doręczenia. Dec)^ja Rektora wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.

8.

Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

9.

Nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy nie może być doktorantem w Szkole Doktorskiej
z zastrzeżeniem w3^ątków przewidzianych w art. 209 ust. 10 Ustawy.

10. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z cłiwilą
złożenia ślubowania.
11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

§3
1. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej odb3wa się w drodze konkursu, na zasadach określonych
w niniejszej Uchwale.
2. W postępowaniu kwalifikacyjnjmi uwzględnia się :
1) wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej ogólnego poziomu wiedzy kandydata w danej dyscyplinie
nauki, jak i stopnia jego przygotowania do projektowanej pracy badawczej, uwzględniający wynik ze
studiów oraz średnią ocen z przebiegu studiów.
2) udokumentowaną aktywność naukową kandydata,
3) znajomość nowożytnych języków obcych,
4) uzyskane nagrody, wyróżnienia, medale i stypendia naukowe.
3. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdob3^ch punktów, na zasadzie rankingowej,
rozpoczynając od osoby, która zdobyła ich największą liczbę, aż do wypełnienia limitu prz3^ęć w danej
dyscyplinie, o ile nie istnieją inne ograniczenia. W sytuacji wyników ex aeąuo, Przewodniczący Komisji
Rekrutacyjnej może wystąpić do Rektora z prośbą o zwiększenie limitu miejsc.
4.

System punktowy stosowany przy kwalifikowaniu kandydatów do Szkoły Doktorskiej - w ramach
postępowania konkursowego - określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, a w przypadku kandydatów,
o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy - Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

5.

W trakcie tworzenia list osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej, możliwe jest niewypełnienie limitu
przyjęć w danej dyscjT)linie.
Niewykorzystane miejsca w ramach danej dyscypliny naukowej, mogą być przekazane na wniosek
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej innej dyscyplinie naukowej w danym naborze, za zgodą Rektora.

6.

§4

1.

2.
3.
4.

Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 niniejszej Uchwały, ma na celu ustalenie
ogólnego poziomu wiedzy kandydata w danej dyscyplinie nauki, jak i stopnia jego przygotowania do
projektowanej pracy badawczej.
W rozmowie kwalifikacyjnej bierze udział co najmniej 3 członków Komisji Rekrutacyjnej, w t3mi jej
Przewodniczący lub jego zastępca.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej obecność opiekuna naukowego lub wyznaczonego przez niego
zastępcy jest obowiązkowa.
Za rozmowę kwalifikacyj ną, o której mowa w ust. 1, należy uzyskać minimum 3 O punktów, z 5 O punktów,
a w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy - z 60 punktów możliwych do
uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Liczba uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej punktów stanowi
średnią arytmetyczną liczoną z punktacji przyznanej kandydatowi przez poszczególnych członków
Komisji Rekrutac3^nej biorących udział w rozmowie kwalifikacj^nej kandydata. Uzyskanie przez
kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej wyniku poniżej 30 punktów wyklucza kandydata z udziału w
postępowaniu konkursowym i stanowi podstawę odmowy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

5. Kandydat z niepełnosprawnością może ubiegać się o zaadaptowaną do jego niepełnosprawności formę
rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
6. Tożsamość kandydata zgłaszającego się na rozmowę kwalifikacyjną jest weryfikowana poprzez okazanie
przez niego dokumentu tożsamości.
7. Znajomość nowożytnych języków obcych to jest: języka angielskiego oraz jednego dodatkowego języka 0.
francuski, j. niemiecki, j. hiszpański) potwierdzana będzie na podstawie egzaminu przeprowadzonego
przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed lub okazanego przez kandydata certyfikatu
zgodnego z wymaganiami SPNJO.

1.

2.

Limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej w rekrutacji 2019/2020 wynosi 35 miejsc, zgodnie z następującym
podziałem:
1)

w dyscyplinie nauki medyczne - 1 9 miejsc,

2)

w dyscyplinie nauki farmaceutyczne - 7 miejsc,

3) w dyscjrplinie nauki o zdrowiu - 9 miejsc.
Limit może być zwiększony decyzją Rektora w sytuacji możliwości rekrutacji doktorantów, których
stypendia doktoranckie będą sfinansowane ze źródeł zewnętrznycłi.

§6
1. Od kandydata do Szkoły Doktorskiej wymaga się złożenia następujących dokumentów:
1)

podanie do Rektora GUMed w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, parafowane przez opiekuna
naukowego oraz kierownika jednostki, w której realizowana ma być praca badawcza,

2)

oświadczenie opiekuna naukowego, wyrażające zgodę na sprawowanie opieki nad planowaną pracą
doktorską i zobowiązanie do zapewnienia funduszy związanych z jej realizacją,

3)
4)

oświadczenie opiekuna naukowego, że nie będzie sprawował opieki nad tjmi samym doktorantem
jednocześnie na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej,
oświadczenie kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt badawczy Doktoranta,
dotyczące zapewnienia możliwości realizacji praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć
lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, zgodnie z art. 201 ust. 5 Ustawy.

5}

CV kandydata,

6)

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gdański
Uniwersytet Medyczny do celów związanych z rekrutacją według wzoru dostępnego na stronie
internetowej Szkoły Doktorskiej,

7)

oświadczenie kandydata o niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej oraz o braku zatrudnienia jako
nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy na dzień 01.10.2019 r.,

8)

oświadczenie kandydata o studiowaniu/niestudiowaniu na studiach doktoranckich:
a] w przypadku studiowania na studiach doktoranckich, należy podać temat projektu
realizowanego na studiach doktoranckich, nazwisko opiekuna naukowego/promotora tego
projektu oraz oświadczyć o rezygnacji ze studiów doktoranckich w przjT)adku przyjęcia
do Szkoły Doktorskiej, o ile przedstawiony projekt planowanej do realizacji w Szkole
Doktorskiej pracy badawczej jest zbieżny z projektem realizowanym na studiach doktoranckich.

9)

odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera
lub równorzędnego wraz z suplementem do dyplomu:
a) w przypadku ich braku, poświadczone przez właściwy dziekanat uczelni, w której Kandydat
uzyskał uprawnienia zaświadczenie o nadaniu t3Atułu zawodowego i uzyskany wynik studiów;
po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej należy niezwłocznie dostarczyć odpis d5T)lomu;
b) w przypadku ukończenia uczelni zagranicznej wymagany jest dj^lom ukończenia studiów
zagranicą oraz odpowiedni dokument o uznaniu przez uprawniony organ tego dyplomu
za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu chyba,
że dyplom ukończenia studiów za granicą może być uznany za równoważny odpowiedniemu
polskiemu dyplomowi i t3^ułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej
określającej równoważność, wówczas wymaga się złożenia wyłącznie dyplomu ukończenia
studiów za granicą,

10) W przypadku kandydatów, o których mowa w art 186 ust. 2 Ustawy:
a) odpis dj^lomu potwierdzającego
z suplementem do dyplomu, lub

uzyskanie

tytułu

zawodowego

licencjata

wraz

b) zaświadczenie z właściwego dziekanatu o ukończeniu przez kandydata trzeciego roku
jednolitych studiów magisterskich oraz o średniej ocen z dotychczasowego przebiegu
studiów liczonej zgodnie z Regulaminem Studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
(tekst jednolity załącznik nr 1 do Uchwały Nr 22/2018 Senatu GUMed z dnia 23.04.2018r.),
11) zwięzły opis proponowanego projektu badawczego (podpisany przez kandydata i opiekuna
naukowego),
12) pisemna zgoda osoby/jednostki współpracującej przy realizacji pracy doktorskiej - jeśli taka
współpraca jest planowana i niezbędna do realizacji projektu badawczego.

13) oświadczenie kandydata o niezwłocznym złożeniu wniosku do właściwej komisji etycznej
w przj^jadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, o ile taka zgoda jest wymagana do realizacji projektu
badawczego,
14) dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata punktowane zgodnie z systemem punktowym,
określonym w Załączniku nr 1, a w przj^adku kandydatów, o którycłi mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy
- w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały,
15) jedna fotografia, zgodna z wjmiaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
§7
1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej prowadzona jest w następujących terminach:
1) Rejestracja elektroniczna: 01.07.2019 r. - 18.08.2019 r.
2) Składanie dokumentów określonych w § 6 w Biurze Spraw Doktoranckich: 19-30.08.2019 r.
3) Egzaminy językowe: 02-04.09.2019 r.
4) Rozmowy kwalifikacyjne: 09-13.09. 2019 r.
5) Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej: do 20.09.2019 r.
2. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej zobowiązani są w terminie wskazan3mi w ust. 1 pkt. 1:
1) założyć konto w systemie rekrutacji on-line,
2) zamieścić na koncie on-line kandydata zdjęcie elektroniczne, zgodne z wymaganiami obowiązującymi
przy wydawaniu dowodów osobistych,
3) wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:
http://rekrutacja2019.gumed.edu.pl/ w formie interaktywnego formularza on-line.
3. Rejestracja elektroniczna nie obowiązuje kandydatów cudzoziemców.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki do Uchwały:

1. System punktowy stosowany przy kwalifikowaniu kandydatów do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed;
2. System punktowy stosowany przy kwalifikowaniu kandydatów, o których mowa w art 186 ust 2 Ustawy do
Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed.

/I
PrzewcfdnicMw Senatu G' FM!d
prof. dr Hdb^ilarcin Cfru :hała
Btektor

