Załącznik do Uchwały Nr CCXCI/2019
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z dnia 25 września 2019 roku

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SPOSÓB
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA
NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Przepisy niniejszego Regulaminu oparte są na:
1. Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668
ze zm.),
2. Ustawie z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669 ze zm.),
3. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018, poz. 1818),
4. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 roku w sprawie
dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. 2018, poz.
1837),
5. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej
Ramy Kwalifikacji (Dz. U. 2018, poz. 2218),
6. Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku (Uchwała Nr
CCLXXXI/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku).

1.

2.

3.

§2
Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia
doktora na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w trybie kształcenia uczestników studiów
doktoranckich, doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz w trybie eksternistycznym wszczętych
począwszy od 1 października 2019.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie nadaje stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinach naukowych:
1) nauki farmaceutyczne;
2) nauki medyczne;
3) nauki o zdrowiu.
W Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jednostkami wskazanymi przez Senat, nadającymi
stopnie doktora są Rady ds. Stopni Naukowych odrębne dla każdej dyscypliny:
1) Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych,
2) Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych,
3) Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

§3
Stopień doktora w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nadaje się osobie, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny albo posiada dyplom
dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie
szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała,
2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
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3) uzyskała efekty uczenia się w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości
językowej co najmniej B2+, potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów,
4) posiada w dorobku co najmniej:
a) artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym z „Wykazu czasopism
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” z przypisaną
liczbą punktów i współczynnikiem wpływu różnym od zera w bazie Journal Citation
Reports (JCR):
- co najmniej 1 – w przypadku gdy jest pierwszym autorem,
albo
- co najmniej 2 – w przypadku gdy jest drugim lub trzecim autorem;
lub
b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania
monografii w ostatecznej formie było ujęte w „Wykazie wydawnictw publikujących
recenzowane monografie naukowe”, albo rozdział w takiej monografii
oraz
artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym z „Wykazu czasopism
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” z przypisaną
liczbą punktów i współczynnikiem wpływu różnym od zera w bazie Journal Citation
Reports (JCR):
- co najmniej 1 – w przypadku gdy jest pierwszym autorem,
albo
- co najmniej 2 – w przypadku gdy jest drugim lub trzecim autorem;
5) złożyła rozprawę doktorską, którą może stanowić praca pisemna, w tym:
a) monografia naukowa,
b) zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych,
z zastrzeżeniem że co najmniej 1 z nich jest pracą oryginalną gdzie twórca jest
pierwszym autorem;
c) praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa,
d) samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej;
6) złożyła oświadczenie, że rozprawa doktorska nie była wcześniej podstawą do odrębnego
postępowania o nadania stopnia doktora zakończonego niedopuszczeniem do obrony
rozprawy doktorskiej lub wydaniem decyzji o odmowie nadania stopnia doktora;
7) uiściła opłatę za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym
i przedłożyła dowód wpłaty dokonanej na podstawie umowy o płatności oraz kalkulacji
wysokości opłaty;
8) ma pozytywną opinię promotora lub promotorów;
9) uzyskała co najmniej dwie pozytywne recenzje;
10) obroniła rozprawę doktorską.

1.

2.

§4
Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie później niż 30 przed wyznaczonym dniem obrony
rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP na stronie internetowej Uniwersytetu rozprawę
doktorską wraz z jej streszczeniem oraz recenzje.
Dokumenty, o których mowa w ust. 3, po ich udostepnieniu na stronie Uniwersytetu są
niezwłocznie zamieszczane w systemie POL-on.

II. SPOSÓB WYZNACZANIA I ZMIANY PROMOTORA, PROMOTORÓW LUB PROMOTORA
POMOCNICZEGO
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§5
Tryb wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego dla doktorantów
Szkoły Doktorskiej szczegółowo określa Regulamin Szkoły Doktorskiej.

1.

2.

1.

2.
3.

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

§6
Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przedkłada Radzie Naukowej
Szkoły Doktorskiej z planem pracy doktorskiej wniosek o wyznaczenie promotora lub
promotorów.
W oparciu o tematykę pracy doktorskiej Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej w terminie 30 dni
wyznacza promotora lub promotorów.
§7
Promotorem może być nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego w zakresie danej dyscypliny naukowej oraz posiadający aktualny dorobek
naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat w dyscyplinie, z zakresu tematyki rozprawy
doktorskiej w czasopiśmie naukowym z „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych” z przypisaną liczbą punktów i współczynnikiem
wpływu różnym od zera w bazie Journal Citation Reports (JCR).
Promotorem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 1, która jest
pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.
Promotorem nie może być osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu
negatywnego wyniku oceny śródokresowej,
lub
2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się
o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji w postępowaniu w sprawie
nadania stopnia doktora.
§8
Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora.
Promotor pomocniczy w postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia doktora pełni funkcję
pomocniczą w opiece nad osobą ubiegającą się o stopień doktora, w tym w szczególności
w procesie realizacji badań i analizy wyników.
§9
Pod nadzorem promotora rozprawa doktorska w formie pracy pisemnej podlega weryfikacji
samodzielności wykonania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
Wynikiem weryfikacji jest raport potwierdzający samodzielność wykonania rozprawy
doktorskiej.
§ 10
W uzasadnionych przypadkach Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej może dokonać zmiany
promotora lub promotorów.
Zmiany promotora lub promotorów Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej dokonuje na wniosek,
w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
O zmianę promotora lub promotorów rozprawy doktorskiej może do Rady Naukowej Szkoły
Doktorskiej wystąpić promotor lub osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie
eksternistycznym.
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§ 11
Wyznaczanie i zmiany promotora lub promotorów następują w drodze uchwały Rady Naukowej
Szkoły Doktorskiej.

III. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
EKSTERNISTYCZNYM ORAZ ZWALNIANIA Z TEJ OPŁATY

1.

2.
3.

4.

5.
6.

POSTĘPOWANIE

W

TRYBIE

§ 12
Wysokość opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym
jest każdorazowo obliczana na podstawie kalkulacji zawierającej ustalone według kryteriów
ustawowych stawki wynagrodzenia dla promotora, promotora pomocniczego oraz recenzentów
z uwzględnieniem kosztów administracyjnych.
Opłatę ponosi osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub jej pracodawca.
Pracownicy podmiotów leczniczych, dla których Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest
podmiotem tworzącym, ponoszą opłatę w wysokości dla promotora lub promotorów oraz
recenzentów.
W szczególnych losowych sytuacjach, jak śmierć członka rodziny czy utrata pracy, osoba
ubiegająca się o stopień doktora, może złożyć wniosek do Rektora o zwolnienie z części opłaty za
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
Zwolnienie z opłaty dotyczy kosztów administracyjnych.
Rektor podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady ds. Stopni
odpowiedniej dyscypliny.

IV. TRYB ZŁOŻENIA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

1.

2.

§ 13
Absolwent Szkoły Doktorskiej składa do właściwej Rady ds. Stopni Naukowych wniosek
o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z:
a) rozprawą doktorską,
b) streszczeniem w języku angielskim, a do rozprawy przygotowanej w języku angielskim
dołącza się również streszczenie w języku polskim,
c) pozytywną opinią promotora lub promotorów,
d) raportem weryfikującym samodzielność wykonania pracy,
e) oświadczeniami, o których mowa w § 3 ust. 6 i § 20.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, absolwent dołącza zaświadczenie o odbyciu kształcenia
w Szkole Doktorskiej i uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

§ 14
Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym składa do właściwej Rady ds.
Stopni Naukowych wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z:
a) rozprawą doktorską’
b) streszczeniem w języku angielskim, a do rozprawy przygotowanej w języku angielskim
dołącza się również streszczenie w języku polskim’
c) pozytywną opinią promotora lub promotorów,
d) zaświadczeniem ze Szkoły Doktorskiej o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomie 8 PRK,
e) raportem weryfikującym samodzielność wykonania pracy,
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f) oświadczeniami, o których mowa w § 3 ust. 6 i § 20,
g) dowodem wpłaty za postępowanie o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym,
umową o odpłatności.
§ 15
Do wniosku, o którym mowa § 12 i § 13, osoba ubiegająca się o stopień doktora składa ponadto:
1) zgodę Komisji Bioetycznej lub Komisji Etycznej na prowadzenie badań dotyczących rozprawy
doktorskiej, jeżeli taka zgoda była wymagana;
2) wniosek o wyrażenie zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej w języku angielskim.
§ 16
Rada ds. Stopni Naukowych w danej dyscyplinie podejmuję uchwałę o wszczęciu postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora.

V. TRYB POWOŁYWANIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI KOMISJI

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

§ 17
Rada ds. Stopni Naukowych w danej dyscyplinie, każdorazowo dla osoby ubiegającej się
o nadanie stopnia doktora wyznacza Komisję do przeprowadzenia postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora.
W skład komisji wchodzi:
a) promotor lub promotorzy,
b) wyznaczeni recenzenci,
c) co najmniej 5 pracowników Uczelni posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora w danej dyscyplinie, w tym co najmniej 1 członek Rady Naukowej właściwej dla
dyscypliny, który pełni funkcję Przewodniczącego.
Komisja podejmuje uchwałę o dopuszczeniu rozprawy doktorskiej do obrony oraz wyznacza
termin obrony rozprawy doktorskiej.
Obrona rozprawy doktorskiej jest publiczna i odbywa się na jawnym posiedzeniu Komisji
wyznaczonej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora, w obecności co
najmniej połowy jej członków w tym Przewodniczącego Komisji, promotora lub jednego
z promotorów oraz co najmniej jednego z recenzentów.
Po przedstawieniu przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora założeń pracy, Komisja
w części niejawnej posiedzenia podejmuje uchwałę opiniującą nadanie stopnia doktora
i zawiadamia o opinii osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora.
Komisja może zawnioskować o wyróżnienie rozprawy doktorskiej w przypadku gdy rozprawa
doktorska została wyróżniona przez wszystkich recenzentów.
W przypadku pracy złożonej ze zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów
naukowych dodatkowym warunkiem wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej jest
sumaryczny JIF zbioru wyższy niż 5,0 oraz wyróżnienie przez co najmniej jednego recenzenta
i żaden z recenzentów nie zaopiniował rozprawy doktorskiej negatywnie.
Rada ds. Stopni Naukowych odpowiedniej dyscypliny przygotowuje i podejmuje uchwałę
o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w odpowiedniej dyscyplinie.

VI. SPOSÓB WYZNACZANIA RECENZENTÓW
§ 18
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1.

2.

Rada ds. Stopni Naukowych w danej dyscyplinie wyznacza 3 recenzentów spośród osób
niebędących pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz niebędących
pracownikami uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego,
których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.
Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej
doręczenia.

VII. SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 PRK

1.
2.
3.

4.

5.

§ 19
Uczestnik studiów doktoranckich potwierdza uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomie 8 PRK zaświadczeniem o odbyciu studiów doktoranckich.
Doktorant Szkoły Doktorskiej potwierdza uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomie 8 PRK zaświadczeniem o odbyciu kształcenia.
Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym potwierdza efekty uczenia się
dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji poprzez:
1) zdanie egzaminu z przedmiotu „Metodologia badań naukowych”,
2) zdanie egzaminu z przedmiotu „Etyka badań naukowych i prawo własności intelektualnej”,
3) prezentację ustną wyników badań własnych w języku angielskim,
4) udział w co najmniej jednej konferencji krajowej lub międzynarodowej,
5) udział w szkoleniu z zakresu tematyki pracy doktorskiej w kraju lub zagranicą,
6) zaliczenie w formie e-learningu przedmiotu „Informacja naukowa”,
7) zaliczenie co najmniej jednego fakultetu przewidzianego w programie kształcenia w Szkole
Doktorskiej z Bloku C,
8) posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2+.
Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym składa wniosek do Rady
Naukowej Szkoły Doktorskiej o potwierdzenie realizacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomie 8 PRK, o których mowa w ust. 2.
Zaświadczenie wydane przez Radę Naukową Szkoły Doktorskiej potwierdza uzyskanie przez
osobę ubiegającą się o stopień doktora efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

VIII.

SPOSÓB WERYFIKACJI PUBLIKACJI WIELOAUTORSKICH

§ 20
W przypadku gdy rozprawa doktorska stanowi zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie
wieloautorskich artykułów naukowych, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedstawia
oświadczenia o wkładzie współautorów w powstanie artykułów wchodzących w skład zbioru. Jeżeli
współautorów jest więcej niż 5, przedstawiane są oświadczenia co najmniej czterech współautorów.

IX. WSPÓLNE PRZEWODY DOKTORSKIE

1.

§ 21
Osoba ubiegająca się o stopień doktora może złożyć wniosek o wspólne postępowanie
w sprawie nadania stopnia doktora prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz
inną uczelnią, instytutem PAN, instytutem badawczym lub instytutem międzynarodowym
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2.
3.
4.

posiadającym kategorię naukową co najmniej B+ lub z udziałem podmiotów zagranicznych
posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której
nadawany jest stopień.
Wniosek o wspólne postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora winien być pozytywnie
zaopiniowany przez promotora lub promotorów.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Rady ds. Stopni Naukowych odpowiedniej
dyscypliny.
Po zaakceptowaniu wniosku przez Przewodniczącego Rady ds. Stopni Naukowych odpowiedniej
dyscypliny, Rektor zawiera umowę między podmiotami prowadzącymi wspólne postępowanie w
sprawie nadania stopnia doktora określającą zasady postępowania oraz reguły wydania
wspólnego dyplomu.
X. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym we wprowadzającej go uchwale Senatu.
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