Uchwała nr 43/IV/2020
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie:

zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
stanowiącego załącznik nr 4 uchwały nr 27/IV/2019 Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: regulaminów szkół
doktorskich

Na podstawie art. 205 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) w zw. z § 51 pkt 22 Statutu UJ Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 27/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie
regulaminów szkół doktorskich, w Załączniku nr 4 – Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych
i Nauk o Zdrowiu, dalej zwanym „Regulaminem”, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„4. Promotorem, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły, może być osoba niespełniająca
warunków określonych w ust. 1, posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,
która złożyła oświadczenie o przynależności w wymiarze co najmniej 25% do jednej z dyscyplin
Szkoły właściwej dla prowadzonego programu doktorskiego, oraz która przedstawiła zgodę osoby
spełniającej warunki określone w ust. 1 na podjęcie się funkcji drugiego promotora.”
2) § 13 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o wpisanie na listę tematów badawczych na kolejny rok akademicki nauczyciele
akademiccy, o których mowa w § 12 ust. 1 zdanie pierwsze oraz ust. 2 i ust. 3, składają do
Dyrektora nie później niż do dnia 31 maja. Wniosek zawierający wyłącznie jeden temat badawczy
zgłaszany jest do określonego programu doktorskiego.”
3) § 13 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek podlega zaopiniowaniu pod względem zgodności proponowanego tematu
badawczego z programem doktorskim, do którego został zgłoszony przez Komisję, w skład której
wchodzi:
1) Kierownik;
2) co najmniej trzech pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora
habilitowanego wybieranych przez rady dyscyplin nauk medycznych, nauk
farmaceutycznych i nauk o zdrowiu;
3) przedstawiciel Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
reprezentujący dyscyplinę zgodną z programem doktorskim;
4) przedstawiciel samorządu doktorantów.
4) § 13 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor w terminie do 30 czerwca ogłasza komunikatem listę tematów badawczych na kolejny
rok akademicki ze wskazaniem nauczyciela akademickiego, który sprawuje opiekę nad danym
tematem badawczym. Lista ogłaszana jest w porządku alfabetycznym wg nazwiska osoby
zgłaszającej propozycję tematu badawczego.”
5) dodaje § 13 ust. 4a Regulaminu o następującym brzmieniu:
„4a. W uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się możliwość ustalenia przez Dyrektora
dodatkowych terminów tworzenia list tematów badawczych, o których mowa w ust. 1, wskazując
termin wnioskowania o wpis tematu oraz termin ogłoszenia listy tematów. Lista tematów
badawczych winna być ogłoszona nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem naboru.
Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się.”
6) § 13 ust. 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„7. O wyznaczenie promotora lub promotorów doktorant wnioskuje, wskazując dyscyplinę
naukową, w ramach której przygotowana zostanie rozprawa. Doktorant może także wskazać,
że rozprawa przygotowana zostanie w dziedzinie nauki. Do wniosku doktorant dołącza opinię
Kierownika. Jeżeli Kierownik programu doktorskiego jest jednocześnie promotorem doktoranta,
wniosek dodatkowo jest opiniowany przez Dyrektor.”
7) § 16 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„3. Indywidualny plan badawczy przedstawiany jest Kierownikowi w ciągu 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia kształcenia. Kierownik zatwierdza plan po zasięgnięciu opinii promotora, promotora
pomocniczego w razie jego wyznaczenia, zespołu oceniającego powołanego przez Dyrektora
spośród członków Zespołu ds. oceny indywidualnego plany badawczego i komitetu doktorskiego
w razie jego wyznaczenia. Jeżeli Kierownik jest jednocześnie promotorem doktoranta,
indywidualny plan badawczy zatwierdza dodatkowo Dyrektor.”
8) § 16 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„4. Realizacja programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego podlega okresowej
ocenie przez komitet doktorski, a w razie jego niepowołania przez zespół oceniający, złożony
z promotora lub promotorów, Kierownika i przedstawiciela Rady, na podstawie złożonego przez
doktoranta sprawozdania. Pierwsza ocena dokonywana jest nie później niż w terminie 12 miesięcy
od rozpoczęcia kształcenia. Kolejne oceny dokonywane są nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy
w terminach określonych w indywidualnym planie badawczym. Jeżeli Kierownik jest jednocześnie
promotorem doktoranta, sprawozdanie dodatkowo zatwierdza Dyrektor.”
9) w § 22 w ust. 2 Regulaminu dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) uchybienia obowiązkom doktoranta wskazanym w § 24 pkt 12-14”.
§2
Tekst jednolity Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

