PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO
W DYSCYPLINIE NAUKI FARMACEUTYCZNE
Doktoraty wszczęte po 30 września 2019 roku
Postępowania o awans naukowy, które zostały wszczęte po dniu 30 września 2019 r.,
zgodnie z Uchwałą Senatu UM nr 319/2019 z dnia 26 września 2019 procedowane są przez
Radę Nauk Farmaceutycznych z uwzględnieniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, ze zm.).
W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, w zakresie nieuregulowanym w ustawie,
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).
Regulacje te dotyczą Kandydatów kształcących się w Szkole Doktorskiej oraz
Kandydatów w trybie eksternistycznym.
1. Wyznaczenie promotora lub promotorów
Promotorem w postępowaniu może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień
doktora habilitowanego, a promotorem pomocniczym osoba posiadająca stopień doktora
w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, prowadząca działalność naukową lub
dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Promotorem może być
osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 1, która jest pracownikiem zagranicznej
uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada Nauk Farmaceutycznych uzna, że osoba ta posiada
znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat: była promotorem
4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku
oceny śródokresowej, lub sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej
2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji.
Zasady oraz tryb wyznaczania i zmiany promotora lub promotorów, w przypadku osób
kształcących się w szkole doktorskiej, określa Regulamin Szkoły Doktorskiej nadany przez
Senat Uniwersytetu.
Kandydat przygotowujący rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym przed
złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania, składa do przewodniczącego Rady wniosek
o wyznaczenie promotora lub promotorów, wraz z jego/ich pisemną zgodą; wzór wniosków
określa załącznik uchwały Senatu 319/2019 z dnia 26 września 2019 r. nr 1 i 2. 2. Wyznaczenie
promotora lub promotorów następuje w drodze uchwały Rady Nauk Farmaceutycznych.
Na wniosek kandydata, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada może wyrazić
zgodę na zmianę promotorów za zgodą osób, których zmiana dotyczy.
2. Sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK
w przypadku kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora w trybie
eksternistycznym
Kandydat, przed wszczęciem postępowania przez Radę Nauk Farmaceutycznych,
zobowiązany jest do zdania egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej odpowiadającej
tematowi rozprawy doktorskiej oraz do dostarczenia certyfikatu lub dyplomu ukończenia

studiów poświadczających znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co
najmniej B2.
Egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej odbywa się w terminie wyznaczonym
przez przewodniczącego Rady Nauk Farmaceutycznych i oceniany jest według skali ocen
określonej przez Radę.
Do przeprowadzenia egzaminu przewodniczący Rady wyznacza komisję
egzaminacyjną, w składzie co najmniej 3 osób spośród członków Rady, w tym egzaminatora.
W przypadku niezdania egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej prowadząca
postępowanie Rada, na wniosek Kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego
egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do tego
egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.
W przypadku Kandydata, kształcącego się na studiach doktoranckich, weryfikacja
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK odbywa się na podstawie dokumentu
poświadczającego ukończenie studiów doktoranckich oraz złożonej rozprawy doktorskiej.
3. Przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej
Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo
dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego,
oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych.
Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór
opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa,
konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy
zbiorowej.
Zasady oraz tryb przygotowania i złożenia rozprawy doktorskiej przez kandydata
kształcącego się w Szkole Doktorskiej określa właściwy Regulamin.
W przypadku ubiegania się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym,
Kandydat przed wszczęciem postepowania składa do Przewodniczącego Rady Nauk
Farmaceutycznych wniosek.
Rada Nauk Farmaceutycznych wszczyna postępowanie na wniosek kandydata, który:
a. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada
dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dający prawo
do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa
wyższego działa uczelnia, która go wydała;
b. uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty
uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone
certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego
języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
c. posiada w dorobku co najmniej:
 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
 jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku
opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie

d.

e.

f.

g.

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit.
a ustawy, albo rozdział w takiej monografii, ‒ z zastrzeżeniem § 25;
złożył oświadczenie wszystkich współautorów określające ich wkład w powstanie
artykułu lub monografii, o których mowa w ust. 3 lit. a i b, jeżeli dorobek stanowi
autorstwo dwóch lub więcej osób; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5;
przedstawił opinię właściwej komisji bioetycznej, na przeprowadzenie badań
dotyczących rozprawy doktorskiej, w przypadku gdy dotyczy ona badań
z wykorzystaniem materiału biologicznego, lub oświadczenie, że zgoda nie jest
wymagana, potwierdzone przez promotora;
przedstawił opinię Prezydium Rady Nauk Farmaceutycznych w przedmiocie rozprawy
doktorskiej ‒ w przypadku kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora
w trybie eksternistycznym;
złożył raport potwierdzający pozytywne sprawdzenie rozprawy doktorskiej
z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, podpisany przez Promotora
lub Promotorów.

Wniosek o wszczęcie postępowania kandydat składa do Przewodniczącego Rady Nauk
Farmaceutycznych (wzór wniosku określa załącznik nr 3 do Uchwały Senatu UM nr 319/2019
z dnia 26 września 2019)
Do wniosku o wszczęcie kandydat dołącza:
a. rozprawę doktorską w 5 egzemplarzach, wraz ze streszczeniem jej w języku polskim
i języku angielskim; w przypadku, gdy rozprawa doktorska nie stanowi pracy pisemnej,
kandydat dołącza opis w językach polskim i angielskim;
b. rozprawę doktorską lub opis, o których mowa w pkt 1, zapisaną w formacie PDF na
nośniku danych;
c. oświadczenie kandydata, że rozprawa doktorska została przygotowana samodzielnie oraz
nie stanowiła wcześniej przedmiotu procedur związanych z uzyskaniem stopnia doktora;
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Uchwały Senatu UM nr 319/2019 z dnia
26 września 2019)
d. pozytywną opinię promotora lub promotorów o rozprawie doktorskiej; (wzór opinii
stanowi załącznik nr 6 do Uchwały Senatu UM nr 319/2019 z dnia 26 września 2019);
e. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
f. kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego, w przypadku
postępowania przeprowadzanego w trybie eksternistycznym;
g. wykaz dorobku naukowego, w tym prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz
informację o działalności popularyzującej naukę (UWAGA: postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora, wszczęte po dniu 30 września 2019 r., prowadzi się na
podstawie przepisów ustawy, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia
2020 r. do osiągnięć naukowych do wszczęcia zalicza się także: artykuły naukowe
opublikowane: a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach
z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie, oraz b) artykuły opublikowane
przed dniem l stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A
albo C wykazu czasopism naukowych, które były ujęte w części B tego wykazu, przy
czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10
punktów; oraz monografie naukowe wydane przez: a) wydawnictwo ujęte w wykazie, b)
jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie.)

h. zobowiązanie do wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania, w przypadku
postępowania przeprowadzanego w trybie eksternistycznym;
i. do dokumentów, o których mowa powyżej, Kandydat może dołączyć wniosek o
wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język
polski.
4. Wyznaczenie recenzentów
a. Rada wyznacza co najmniej 3 recenzentów. Recenzentem może być osoba posiadająca
tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, niebędąca pracownikiem podmiotu
doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu
międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łukasiewicz, których
pracownikiem jest osoba ubiegająca się̨ o stopień́ doktora. Recenzentem może być osoba
niespełniająca warunków określonych w ust. 2, która jest pracownikiem zagranicznej
uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada uzna, że osoba ta posiada znaczące
osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
b. Rada, na wniosek promotora, w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach może dokonać
zmiany recenzenta, po uzyskaniu zgody recenzenta, którego zmiana dotyczy.
c. Recenzenci sporządzają recenzję rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej
doręczenia.
d. Recenzenci mogą składać wnioski o jej wyróżnienie, w formie pisemnej; do wyróżnienia
rozprawy doktorskiej konieczne jest złożenie wniosku przez co najmniej 2 recenzentów.
Wniosek recenzenta w sprawie wyróżnienia rozprawy jest rozpatrywany podczas obrony
pracy doktorskiej.
5. Dopuszczenie rozprawy doktorskiej do obrony.
a. Rada Nauk Farmaceutycznych dopuszcza do obrony kandydata, który uzyskał co
najmniej 2 pozytywne recenzje oraz spełnił inne wymagania wskazane powyżej.
b. Rada odmawia dopuszczenia do obrony kandydata, który nie spełnia wymagań
określonych w ust. 1. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje
zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej.
e. Rozprawę doktorską będącą pracą pisemną, wraz z jej streszczeniem, lub opis rozprawy
niebędącej pracą pisemną oraz recenzje niezwłocznie zamieszcza się w BIP na stronie
podmiotowej Uniwersytetu oraz w systemie POL-on. Streszczenie rozprawy i recenzje
pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.
6. Komisja Doktorska wyznaczona do przeprowadzenia czynności w postepowaniach
Rada Nauk Farmaceutycznych powołuje komisję do przeprowadzenia czynności
w postepowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, zwaną dalej „Komisją doktorską”,
uprawnioną do przyjęcia rozprawy doktorskiej w składzie co najmniej 7 członków Rady oraz
recenzentów i promotorów. Przewodniczący Rady Nauk Farmaceutycznych wyznacza
przewodniczącego Komisji Doktorskiej, spośród członków Prezydium Rady Dyscypliny.

7. Obrona rozprawy doktorskiej
a. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu przed Komisją doktorską w obecności
więcej niż połowy składu komisji i co najmniej 2 recenzentów.
b. Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej,
przewodniczący Komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji.
c. Recenzenci przedstawiają swoje recenzje rozprawy doktorskiej. W przypadku
nieobecności recenzenta Przewodniczący Komisji doktorskiej zarządza odczytanie
recenzji.
d. Kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach.
e. Przewodniczący Komisji doktorskiej otwiera publiczną dyskusję.
f. Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania i wyjaśnia swoje stanowisko.
g. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej odbywa się część niejawna posiedzenia
Komisji Doktorskiej, na którym formułowane jest postanowienie w sprawie przyjęcia
lub odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; decyzja podejmowana
jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
h. Po głosowaniu Przewodniczący Komisji Doktorskiej informuje Kandydata o wynikach
głosowania.
i. Komisja Doktorska formułuje wniosek do Rady Nauk Farmaceutycznych w sprawie
podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora oraz sporządza
projekt uchwały, którą przekazuje na najbliższe posiedzenie Rady.
8. Nadanie stopnia doktora
a. Rada Nauk Farmaceutycznych podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania
stopnia doktora.
b. Uchwałę Rady w sprawie nadania stopnia doktora otrzymuje osoba, której nadano
stopień doktora.
c. Zgodnie z Art. 193. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. poz. 1668, ze zm.) Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora
przysługuje Kandydatowi odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej.
d. W przypadku, gdy rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż
jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe
wskazanie dyscypliny, w której nadaje się stopień doktora, stopień doktora nadaje się
w dziedzinie nauki i procedowanie wszystkich czynności jest prowadzone przez Radę
Naukową Uczelni.
9. Postępowanie przeprowadzane wspólnie
W przypadku postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przeprowadzanego
wspólnie przez uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe,
w tym z udziałem podmiotów zagranicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia
doktora w zakresie dyscypliny, w której nadawany jest stopień, zasady współpracy określa
umowa zawarta w formie pisemnej, wskazującej w szczególności podmiot odpowiedzialny
za wprowadzenie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie
Wyższym POL-on. 2.

W przypadku, o którym mowa powyżej każda ze współuczestniczących jednostek
powinna posiadać kategorię naukową A+, A albo B+ w danej dyscyplinie.
10. Czynności po nadaniu stopnia doktora
a. Osoba, której nadano stopień doktora otrzymuje dyplom doktorski oraz odpis dyplomu.
b. Dyplom doktorski wręczany jest przez Rektora i przewodniczącego Rady Nauk
Farmaceutycznych na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu.
c. Osoba, która uzyskała stopień doktora zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za wydanie
dyplomu doktorskiego.
11. Koszty przeprowadzenia postępowania
a. Kandydat, ubiegający się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, wnosi
opłatę za przeprowadzenie postępowania na rzecz Uniwersytetu.
b. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nie może przekroczyć wysokości
kosztów postępowania uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzeń
promotorów i recenzentów; wysokość opłaty ustala Rektor w drodze zarządzenia.
c. Koszty postępowania w przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika
naukowego, ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub
instytut międzynarodowy.
d. Opłaty za przeprowadzenie postępowania nie pobiera się w przypadku kandydata, który
ukończył kształcenie w Szkole Doktorskiej, oraz który ukończył studia doktoranckie.
e. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zwolnić Kandydata z obowiązku wniesienia
opłaty za przeprowadzenie postępowania w całości lub w części.
f. Koszty przeprowadzenia postępowania w przypadku zwolnienia z opłaty ponosi
Uniwersytet
12. Przepisy końcowe
W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej lub podjęcia uchwały
o odmowie nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa doktorska nie może być podstawą do
ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora.

