Uchwała Nr 137/2019
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 110/2019 w
sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 179 ust. 1-9 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z
2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§1
W załączniku do Uchwały Nr 110/2019 w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie dokonuje się
następujących zmian:
1) w §2 ust. 3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„5) pozytywną opinię promotora lub promotorów,”;
2) §4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Składając wykaz prac naukowych, o których mowa w §2 ust. 3 pkt. 7,
będących publikacjami wieloautorskimi, kandydat przedstawia:
1) wydruk z biblioteki szkoły wyższej lub innej instytucji naukowej, poświadczający
autorstwo prac;
2) oświadczenie kandydata o jego wkładzie w powstanie publikacji,
3) oświadczenia współautorów o ich wkładzie w powstanie publikacji.”;
3) §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcje promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego
rozprawy doktorskiej pełnią te same osoby, które zostały powołane na promotora
lub promotora pomocniczego w szkole doktorskiej.”;
4) w §18 dodaje się ust. 3 o treści:
„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zmienić
osobę pełniącą funkcję, o której mowa w ust. 1.”;
5) w § 32 ust. 2 skreśla się pkt. 3;
6) po §33 dodaje się tytuł: „Wyróżnienie rozprawy doktorskiej”;

7) dodaje się §33a o treści:
„§33a. 1. Rozprawa doktorska może zostać wyróżniona jako: „SUMMA CUM
LAUDE” lub „CUM LAUDE.”.
2. Propozycję wyróżnienia rozprawy doktorskiej może złożyć wyłącznie recenzent
rozprawy proponując takie wyróżnienie w recenzji. W takim przypadku komisja
doktorska wnioskuje do rady naukowej o przyznanie wyróżnienia.
3. Warunkiem rozpoznania wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej jest
opublikowanie lub przyjęcie do druku wyników rozprawy doktorskiej w
czasopiśmie lub w czasopismach naukowych ujętych wykazie ministra właściwego
do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, posiadających Impact Factor.
4. Rada Naukowa przyznaje wyróżnienie rozprawy doktorskiej w drodze
uchwały.”;
8) po §34 dodaje się tytuł: „Przepisy szczególne dotyczące uczestników studiów
doktoranckich”;
9) §35 otrzymuje brzmienie:
§35. 1. W przypadku osoby, która rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem
akademickim 2019/2020 i ubiega się o nadanie stopnia doktora na zasadach
określonych w ustawie, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów. Wzór
wniosku dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu.
2. Do wniosku dołącza się:
1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra,
magistra inżyniera albo równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym
mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do
ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie
szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała,
2) założenia do projektu badawczego określające w szczególności cel projektu,
materiał badawczy i metodologie badań.
3. Uczestnik studiów doktoranckich może załączyć do wniosku o wszczęcie
postępowania wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej
w innym języku niż język polski.
10) po §35 dodaje się §36-§39 o treści:
§36. Uczestnik studiów doktoranckich któremu wszczęto postępowanie o nadanie
stopnia doktora, w terminie nie późniejszym niż dopuszczenie do obrony
rozprawy, zobowiązany jest potwierdzić efekty uczenia się w zakresie znajomości
nowożytnego języka obcego poprzez:
1) złożenie certyfikatu zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r. w
sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w
przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o
nadanie tytułu profesora lub
2) zdanie egzaminu z nowożytnego języka obcego.

§37. 1. Uczestnik studiów doktoranckich po uzyskaniu zaświadczenia o uzyskaniu
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8PRK składa w dziekanacie:
1) rozprawę doktorską w wersji papierowej i wersji elektronicznej,
2) streszczenie w języku angielskim albo w języku polskim w przypadku gdy
rozprawa doktorska przygotowana została w języku obcym,
3) w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona
część pracy zbiorowej kandydat przedstawia oświadczenia wszystkich jej
współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie,
4) pozytywną opinię promotora lub promotorów,
5) zaświadczenie o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie
8PRK,
6) wykaz prac naukowych, w tym co najmniej:
a) jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w
recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku
opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2
pkt 2 lit. b ustawy, lub
b) jedną monografię 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.
2. W postepowaniach wszczętych między 30.09.2019 r. a 31.12.2020 r., do
osiągnięć, o których mowa w ust. 1 pkt.6 lit. a zalicza się także:
1) artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, przed dniem
ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były
ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na
podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy
uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były 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 organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w
wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy.
3. W przypadku gdy powyższe publikacje są publikacjami wieloautorskimi
kandydat przedstawia:
1) wydruk z biblioteki szkoły wyższej lub innej instytucji naukowej,
poświadczający autorstwo prac,
2) oświadczenie kandydata o jego wkładzie w powstanie publikacji,
3) oświadczenia współautorów o ich wkładzie w powstanie publikacji.

§ 38. 1. Oceny dokumentacji złożonej przez uczestnika studiów doktoranckich w
postępowaniu o nadanie stopnia doktora dokonuje komisja weryfikacyjna, o
której mowa w §5.
2. Przepis §6 oraz §8-§15 stosuje się odpowiednio.
§ 39. Rozprawa doktorska osoby, która rozpoczęła studia doktoranckie przed
rokiem akademickim 2019/2020 i ubiega się o nadanie stopnia doktora na
zasadach określonych w ustawie może zostać wyróżniona na zasadach
określonych w §33a.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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