
Uchwała nr 35/2021 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 24 lutego 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego  

w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora oraz wyboru dyscypliny przy 

wszczęciu powyższego postępowania 

 

Senat, działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 21 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Nadanie stopnia naukowego doktora może się odbywać w oparciu o cykl powiązanych ze sobą 

publikacji naukowych, w których osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora jest 

pierwszym autorem przynajmniej w trzech publikacjach, z których: 

1) trzy publikacje są za 20/40 pkt MNiSW każda (w tym dwie publikacje oryginalne) lub 

2) dwie publikacje za 25/70 pkt MNiSW każda (w tym jedna publikacja oryginalna) lub 

3) jedna publikacja oryginalna ma 30/100 pkt MNiSW. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach nadanie stopnia naukowego doktora może odbywać się na 

podstawie monografii naukowej (wg definicji określonej w § 10. 1.  Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r w sprawie ewaluacji jakości działalności 

naukowej), a osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora spełnia wymagania 

ustawowe oraz posiada dorobek poza osiągnięciem obejmujący co najmniej 5 publikacji. 

Dorobek kandydata obejmuje co najmniej 3 publikacje z IF z pierwszym autorstwem, z których: 

1) trzy publikacje są za 20/40 pkt MNiSW każda (w tym dwie publikacje oryginalne) lub 

2) dwie publikacje za 25/70 pkt MNiSW każda (w tym jedna publikacja oryginalna) lub 

3) jedna publikacja oryginalna ma 30/100 pkt MNiSW. 

Zamysł przedstawienia rozprawy doktorskiej na podstawie monografii naukowej wymaga 

przedłożenia właściwemu Kanclerzowi odpowiedniego uzasadnienia przed złożeniem 

indywidualnego planu badawczego w przypadku trybu szkoły doktorskiej oraz przed 

rozpoczęciem prowadzenia prac badawczych w trybie eksternistycznym, podpisanego przez 

doktoranta i promotora/ów, w celu uzyskania akceptacji. Decyzję w powyższym względzie 

podejmuje Kanclerz właściwej dyscypliny, w przypadku trybu szkoły doktorskiej po 

zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

 

3. Przytoczona powyżej punktacja czasopism jest dwuczłonowa. Wartości równe 20, 25, 30 

punktów MNiSW znajdujące się w pierwszej części wyrażenia odnoszą się do publikacji 

wydanych do końca 2018 roku. Druga część wyrażenia, zawierająca wartości równe 40, 70 lub 

100 pkt. MNiSW, odnosi się do publikacji wydanych w roku 2019 i kolejnych (zgodnie z 

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie 

wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). 

 

4. Doktoraty wdrożeniowe realizowane są w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (edycji 

nadzorowanych przez MNiSW i/lub MEiN). W przypadku doktoratów wdrożeniowych nadanie 

stopnia naukowego może odbywać się na podstawie pracy technologicznej lub wdrożenia 

wyników badań do działalności gospodarczej lub cyklu publikacji opisujących innowacje 



procesowe i/lub produktowe otrzymane w wyniku realizacji prac przemysłowych  

lub wdrożeniowych (kryteria cyklu z § 1).  

Zamysł przedstawienia rozprawy doktorskiej na podstawie pracy technologicznej lub wdrożenia 

wyników badań do działalności gospodarczej wymaga przedłożenia właściwemu Kanclerzowi 

odpowiedniego uzasadnienia przed złożeniem indywidualnego planu badawczego, podpisanego 

przez doktoranta i promotora/ów oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej, w celu uzyskania 

akceptacji.  

 

5. Dla wszystkich przygotowywanych rozpraw doktorskich należy osiągnąć efekty uczenia się 

dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określone na podstawie ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U.2020. 226) oraz 

przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy. Uczestników szkoły doktorskiej, 

obowiązuje ponadto realizacja programu kształcenia w szkole doktorskiej. 

 

6. UMP nadaje stopnie naukowe doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 

dyscyplinie nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu. O wyborze dyscypliny 

naukowej przy wszczęciu postępowania o nadanie stopnia naukowego decyduje ukończony 

przez kandydata do stopnia kierunek studiów (zgodnie z załącznikiem nr 1).  

 

7. W przypadku absolwentów kierunku "analityka medyczna" oraz "kosmetologia" o wyborze 

dyscypliny decyduje charakter prowadzonych badań. Kandydat do stopnia naukowego składa 

osobne uzasadnienie, zaopiniowane przez przyszłego promotora, które kierowane jest do 

kanclerzy właściwych dyscyplin (zgodnie z załącznikiem nr 1), którzy w porozumieniu 

podejmują decyzję dotyczącą ostatecznego wskazania dyscypliny. 

 

8. Dopuszcza się w uzasadnionej sytuacji możliwość wszczęcia postępowania o nadanie stopnia 

naukowego doktora w  dyscyplinie naukowej innej niż wynikająca z kierunku ukończonych 

studiów. W powyższym przypadku wymagane jest osobne uzasadnienie kandydata do stopnia 

naukowego, zaopiniowane przez przyszłego promotora, które kierowane jest do kanclerza 

właściwej dyscypliny. Decyzję dotyczącą ostatecznego wskazania dyscypliny podejmują 

Kanclerze. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Kanclerzom Kolegiów Nauk. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak, że do postępowań o nadanie stopnia 

doktora wszczętych przed tym dniem stosuje się wymogi ustalone uchwałą nr 203/2019 Senatu 

UMP z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia 

naukowego opartego na cyklu powiązanych publikacji naukowych w postępowaniu o nadanie 

stopnia naukowego doktora. 

 

            

            R e k t o r 

                                                                                 

              

                          prof. dr hab. Andrzej Tykarski 


