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Załącznik do Uchwały Nr XLV/2021 
Senatu Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie z dnia 27 stycznia 2021 roku 
 

 
 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 

 
 

§ 1 
1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie przeprowadza rekrutację na I rok do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, na rok akademicki 2021/2022 w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  
w dyscyplinach: 
1) nauki medyczne, 
2) nauki farmaceutyczne, 
3) nauki o zdrowiu. 

 
§ 2 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbywa się w języku polskim lub angielskim. 
 

§ 3 
1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbywa się w trybie postępowania 

konkursowego. 
2. Postępowanie konkursowe obejmuje: 

1) złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, 

2) ocenę projektu badawczego, 
3) egzamin kwalifikacyjny, obejmujący sprawdzenie poziomu wiedzy w zakresie dyscypliny, w tym ocena 

umiejętności prowadzenia dyskusji i formułowania opinii dotyczących obszaru projektu badawczego, 
4) potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+, 
5) ocenę osiągnięć, zdolności i predyspozycji kandydata do pracy naukowej, 
6) ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie, 
7) wydanie decyzji. 

3. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mogą ubiegać się osoby, które 
posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny albo w wyjątkowych przypadkach, 
uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osoby będące absolwentem studiów pierwszego 
stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Do oceny jakości osiągnięć naukowych, o których mowa w ust. 3 Dyrektor Szkoły Doktorskiej powołuje 
Zespół Ekspertów oceniający dorobek uwzględniający m. in.:  
- autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych, 
- udział w projektach badawczych, 
- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, 
- wystąpienia ustne na konferencjach naukowych, 
- nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym, 
- udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej 

lub dydaktycznej między uczelniami, 
- udział w praktykach zagranicznych. 

5. Postępowanie konkursowe na kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok 
akademicki 2021/2022 odbywać się będzie  w następujących terminach:  

rozpoczęcie: 16 sierpnia 2021 roku, 
zakończenie: 24 września 2021 roku. 
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6. Obsługę administracyjno-biurową postępowania konkursowego zapewnia Biuro Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

7. Do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach tzw. rekrutacji ciągłej przyjmowane są 
osoby, których projekt badawczy jest powiązany z realizacją Projektu Uniwersytetu finansowanego ze 
środków zewnętrznych przewidujących udział doktorantów, wyłonione w trybie konkursu 
przeprowadzonego do danego Projektu po spełnieniu wymagań określonych w § 7 ust.1 pkt 1 lit a-e oraz  
lit. k i dostarczeniu potwierdzenia wygrania konkursu. 

 
§ 4 

Do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nie może zostać przyjęta osoba, która nie uzyskała co 
najmniej 50% punktów za egzamin kwalifikacyjny. 

 
§ 5 

1. Doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dyscyplinie nauki medyczne może 
być osoba, która: 
1) jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem, 
2) posiada odpowiednio: 

a) tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty, magistra,  
b) tytuł lekarza, lekarza dentysty, magistra lub inny równorzędny, nadany przez inne niż Rzeczypospolita 

Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
c) tytuł lekarza, lekarza dentysty, magistra lub inny równorzędny nadany przez inne państwo niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że dyplom nadający ten tytuł został uznany 
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dyscyplinie nauki farmaceutyczne 
może być osoba, która: 
1) jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem, 
2) posiada odpowiednio: 

a) tytuł zawodowy magistra farmacji lub równorzędny z dyscypliny pokrewnej, 
b) tytuł zawodowy magistra farmacji lub równorzędny z dyscypliny pokrewnej, lub inny równorzędny 

nadany przez inne niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
c) tytuł zawodowy magistra farmacji lub równorzędny z dyscypliny pokrewnej, lub inny równorzędny 

nadany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że dyplom 
nadający ten tytuł został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

3. Doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dyscyplinie nauki o zdrowiu może 
być osoba, która: 
1) jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem, 
2) posiada odpowiednio: 

a) tytuł lekarza, lekarza dentysty, magistra, 
b) tytuł lekarza, lekarza dentysty, magistra lub inny równorzędny, nadany przez inne niż Rzeczypospolita 

Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
c) tytuł lekarza, lekarza dentysty, magistra lub inny równorzędny nadany przez inne państwo niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że dyplom nadający ten tytuł został uznany 
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie na zasadach określonych w art. 323 – art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85 z późn. zm.). 

 
§ 6 

1. Kandydatem na promotora może być samodzielny pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który  
w latach 2016-2021 miał dorobek naukowy opublikowany w czasopismach posiadających wskaźnik IF  
i którego okres zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nie kończy się przed upływem 4 lat od 
przyjęcia opieki naukowej nad doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
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2. Kandydat na promotora może mieć pod opieką naukową maksymalnie 3 doktorantów studiów doktoranckich 
i Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (łącznie), z zastrzeżeniem, że nie wlicza się do tej 
liczby doktorantów, których projekt badawczy finansowany jest ze środków zewnętrznych przewidujących 
udział doktoranta. 

3. Liczba doktorantów, o której mowa w ust. 2, może być zwiększona do 5 doktorantów pod warunkiem 
uzyskania zgody Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Uzyskanie zgody Dyrektora Szkoły Doktorskiej do zwiększenia 
liczby doktorantów winno nastąpić przed rozpoczęciem procesu rekrutacji a ewentualna zgoda Dyrektora 
jest dokumentem obowiązkowym składanym przez kandydata. Wzór podania oraz wzór zgody Dyrektora 
Szkoły Doktorskiej stanowi Załącznik Nr 5. 

 
§ 7 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie składają 
podanie o przyjęcie na studia zgodnie z Załącznikiem Nr 1, do którego dołączają: 
1) Dokumenty wymagane: 

a) odpis dyplomu potwierdzający posiadanie: 
- tytułu zawodowego lekarza, lekarza dentysty lub magistra dla dyscypliny nauki medyczne, 
- tytułu zawodowego magistra farmacji lub równorzędny z dyscypliny pokrewnej dla dyscypliny nauki 

farmaceutyczne, 
- tytułu lekarza, lekarza dentysty lub magistra dla dyscypliny nauki o zdrowiu, 

b) dla kandydata, o którym mowa w § 3 ust. 3 i 4, będącego absolwentem studiów pierwszego stopnia 
lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich wymagany jest dyplom 
studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie z uczelni macierzystej o ukończeniu trzeciego roku 
jednolitych studiów magisterskich. 

c) CV, 
d) zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku danych, w formacie jpg w rozmiarze 237x296, 
e) suplement do dyplomu lub poświadczoną kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu), 
f) w przypadku kandydatów będących absolwentem innej uczelni niż Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

wykaz ocen uzyskanych w czasie studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (wg wykazu 
ocen), 

g) zatwierdzony przez kandydata na promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej 
kandydata na promotora projekt badawczy (maks. 3 strony), który powinien zawierać: 
- roboczy tytuł pracy doktorskiej, uzasadnienie wyboru tematu, 
- określenie celu pracy, problemów i hipotez badawczych, 
- opis metody w oparciu o piśmiennictwo naukowe, 
- opis badań wstępnych przeprowadzanych w jednostce UML, 
- przewidywane rezultaty pracy i ich ewentualne zastosowanie w praktyce, 
- jeżeli projekt przewiduje interdyscyplinarność prowadzonych badań, tematyka badawcza powinna 

obejmować przynajmniej dwie dyscypliny i powinna być realizowana pod opieką dwóch 
promotorów lub promotora i promotora pomocniczego, reprezentujących dwie różne dyscypliny, 
gdzie zakres zadań każdego z promotorów jest wyraźnie określony w projekcie badawczym, 

- przewidywane koszty wykonania badań wynikających z projektu badawczego – wskazanie przez 
kandydata na promotora źródła sfinansowania badań wynikających z projektu badawczego 
pozyskanego przez kandydata na promotora w ramach grantów uczelnianych (wewnętrznych) lub z 
funduszy zewnętrznych,  

- określenie zaplecza badawczego potencjalnego promotora (aparatura, zespół badawczy), 
pozyskane dofinansowanie za okres ostatnich 3 lat;  

h) oświadczenie kandydata na promotora o braku przeszkód formalnych do pełnienia funkcji 
promotora, tj. : 
- nie pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat funkcji promotora w stosunku, do co najmniej  
4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny 
śródokresowej, 
- nie sprawowaniu w okresie ostatnich 5 lat opieki nad przygotowaniem rozprawy, przez co najmniej 
2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, 
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- nie przekraczaniu dopuszczalnej liczby doktorantów będących po jego opieką – w przypadku 
uzyskania przez kandydata na promotora indywidualnej zgody Dyrektora Szkoły Doktorskiej na 
zwiększenie liczby doktorantów pozostających pod opieką, wymagane jest załączenie tej zgody (Zał. 
5), 
wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6, 

i) oświadczenie kandydata na promotora o posiadanym dorobku za ostatnie 5 lat w podziale na: 
- sumaryczny wskaźnik punktów IF za prace oryginalne, 
- granty (finansowane ze środków zewnętrznych) i/lub patenty, 
- doświadczenie w pracy z doktorantami, 
wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7, 

j) zaświadczenie Kierownika Projektu finansowanego ze środków wewnętrznych o przewidywanym 
udziale doktorantów, ich liczbie wraz ze wskazaniem źródła finansowania, 

k) w przypadku kandydatów posiadających ocenę w suplemencie z języka obcego, innego niż język 
angielski, certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej 
B2+ lub zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+. 

2) Dokumenty opcjonalne: 
a) wykaz publikacji sporządzony zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 7 i pkt 8 niniejszych warunków rekrutacji, 

potwierdzony przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
b) poświadczenie czynnego udziału w konferencjach, potwierdzone programem konferencji naukowej, 

na której prezentowane były wyniki badań, 
c) zaświadczenie o odbywaniu wolontariatu w ramach Centrum Wolontariatu UM lub innych 

zarejestrowanych wolontariatach, z określeniem czasu uczestnictwa, 
d) zaświadczenie o pracy w Zarządzie Uczelnianych Organizacji Studenckich z określeniem czasu 

trwania, 
e) poświadczenie otrzymania Stypendium Ministra, 
f) zaświadczenie o uczestniczeniu w projekcie „Najlepsi z najlepszych”, 
g) poświadczenie otrzymania Nagrody Rektora, 
h) dyplom ukończenia drugiego kierunku studiów, na poziomie magisterskim lub na poziomie licencjatu,  

o ile licencjat nie był podstawą do kontynuacji studiów magisterskich wykazanych wcześniej do 
punktacji, 

i) poświadczenie odbycia zagranicznych praktyk zawodowych, z określeniem czasu trwania, 
j) zaświadczenie o studiach/praktykach w ramach programu Erasmus lub Erasmus+, z określeniem 

czasu trwania, 
k) udział w komitecie organizacyjnym zjazdu potwierdzony oficjalnym programem konferencji, 
l) poświadczenie wyniku LEK lub LDEK – dotyczy osób, które uzyskały na egzaminach 80% i więcej 

poprawnych odpowiedzi, 
m) zaświadczenie z właściwego Dziekanatu o wyróżnieniu pracy magisterskiej. 

2. Niedopełnienie warunków określonych w ust. 1 pkt 1 powoduje pozostawienie podania o przyjęcie do Szkoły 
Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie bez rozpoznania i skutkuje wykluczeniem osoby 
ubiegającej się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dalszego 
postępowania rekrutacyjnego. 

3. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wraz z dokumentami 
określonymi w ust. 1 i 2, złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania, bez względu na przyczyny 
niedotrzymania terminu złożenia podania/dokumentów. Za termin złożenia podania/dokumentów uznaje się 
dzień, w którym dokumenty wpłynęły do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

4. Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone przez tłumacza 
przysięgłego. 

5. Kandydat załącza potwierdzony własnym podpisem wykaz złożonych dokumentów. 
 

 
 

§ 8 
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1. Kandydaci na kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będą oceniani według 
następującego systemu punktowego: 
1) Ocena projektu badawczego        - 0 – 12 pkt 

- oceny projektu badawczego dokonuje dwóch recenzentów wyznaczonych przez Przewodniczącego 
Komisji Rekrutacyjnej; ostateczną punktację ustala Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na podstawie 
średniej ocen, 
- jeżeli różnica punktacji pojedynczych recenzentów wyniesie co najmniej 6 punktów, Przewodniczący 
Komisji Rekrutacyjnej wyznaczy trzeciego recenzenta, którego ocena będzie wliczona do średniej ocen, 

2) Interdyscyplinarność projektu       - 2 pkt 
poprzez interdyscyplinarność rozumie się, że tematyka badawcza obejmuje przynajmniej dwie 
dyscypliny i projekt badawczy realizowany będzie pod opieką dwóch promotorów lub promotora  
i promotora pomocniczego, reprezentujących dwie różne dyscypliny, gdzie zakres opieki każdego  
z promotorów jest wyraźnie określony w projekcie badawczym 

3) Potencjał wykonalności projektu       - 0 – 9 pkt 
- wyliczany na podstawie: 
a) dorobku kandydata na promotora za ostatnie 5 lat, w tym: 
 - sumaryczny wskaźnik punktów IF za prace oryginalne (0 – 3 pkt)  
 - granty (finansowane ze środków zewnętrznych) i/lub patenty (0 – 1 pkt) 
 - doświadczenie w pracy z doktorantami (0 – 2 pkt) 
b) oceny zaplecza badawczego i kompetencji zespołu, w ramach którego będzie wykonywany projekt 

badawczy (0 – 3 pkt) 
4) Egzamin kwalifikacyjny        - 0 – 10 pkt 

- z wiedzy w zakresie dyscypliny, w tym ocena umiejętności prowadzenia dyskusji i formułowania opinii 
dot. obszaru projektu badawczego, 

5) średnia ocen ze studiów: dla średniej większej bądź równej 4,00   - średnia x 4 
           dla średniej poniżej 4,00     - średnia x 1  

- poprzez średnią ocen rozumie się średnią arytmetyczną średnich arytmetycznych liczona do dwóch 
miejsc po przecinku (nie wliczając oceny z obrony pracy magisterskiej), 

6) Dyplom: 
a) z wynikiem bardzo dobrym       - 2 pkt 
b) z wyróżnieniem lub dyplom „Primus Inter Pares”    - 4 pkt 

7) Publikacje w czasopismach wymienionych w ostatnim wykazie MNiSW, sporządzonym zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
zwanym dalej „wykazem czasopism       uzyskane pkt x 0,2 
- punktacja: 1 autor lub autor korespondencyjny – 100% punktów 

     2 autor – 50 % punktów 
     3 i dalszy autor – 10 % punktów 

- punktacja wskazana w ostatnim wykazie czasopism będzie przypisywana artykułom niezależnie od roku 
ich opublikowania, 

8) Pozostałe naukowe publikacje pełnotekstowe (bez względu na liczbę)  - 1 pkt 
9) Czynny udział w konferencjach (maks. 3 pkt)     - 0 – 3 pkt 

- 1 pkt za czynny udział 
- 2 pkt za wyróżnienie – I, II lub III miejsce 

10) Praca na rzecz Uniwersytetu 
- w Zarządzie Uczelnianej Organizacji Studenckiej (min. 1 rok)   - 1 pkt 

11) Trwający co najmniej 1 rok wolontariat w ramach Centrum Wolontariatu UM w Lublinie lub w innych 
poświadczonych umową o wolontariat lub zaświadczeniem o odbytym wolontariacie- 1 pkt 

12) Stypendia Ministra         - 3 pkt 
13) Uczestnik projektu „Najlepsi z najlepszych”     - 3 pkt 
14) Nagrody Rektora (za każdą nagrodę)      - 1 pkt 
15) Dyplom ukończenia drugiego kierunku studiów: 

a) na poziomie magisterskim       - 2 pkt 
b) na poziomie licencjatu        - 1 pkt 
(o ile licencjat nie był podstawą do kontynuowania studiów magisterskich wykazanych do punktacji) 
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16) Zagraniczne praktyki zawodowe – min. 1 miesiąc pobytu    - 2 pkt (maks.  
4 pkt) 

17) Studia/ praktyki w ramach programu Erasmus (maks. 8 pkt)   - 0 – 3 pkt 
- punktacja: za studia – 3 pkt 

  za praktyki – 1 pkt (min. 14 dni pobytu) 
18) Udział w komitecie organizacyjnym zjazdu  

- za każdy potwierdzony oficjalnym programem konferencji   - 1 pkt (maks.  
2 udziały) 

19) Za uzyskanie co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi na egzaminie LEK, LDEK  - 1 pkt 
20) Za wyróżnioną pracę magisterską        - 1 pkt 

2. Biuro Szkoły Doktorskiej potwierdza, pod względem formalnym, prawidłowość naliczonych  
w postępowaniu rekrutacyjnym punktów. 

3. Egzamin kwalifikacyjny odbywa się w terminie wyznaczonym dla danego kandydata. Nie dopuszcza się 
egzaminu poprawkowego.  

4. Na wniosek kandydata, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może udzielić zgody na przeprowadzenie 
egzaminu w formie zdalnej tj. „on-line” z zastrzeżeniem, że połączenie online winno nastąpić za 
pośrednictwem uczelni wyższej lub instytutu badawczego, gdzie zostanie zweryfikowana i potwierdzona 
tożsamość kandydata. 

 
§ 9 

1. Wzór arkusza oceny projektu badawczego i egzaminu kwalifikacyjnego stanowi Załącznik nr 2. 
2. Wzór arkusza oceny projektu badawczego dla recenzentów stanowi Załącznik nr 3. 
3. Wzór arkusza oceny punktowej kandydata stanowi Załącznik nr 4. 

 
§ 10 

1. Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie powołanym przez Dyrektora Szkoły 
Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1 wchodzą: 
1) Przewodniczący Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej – przewodniczący Komisji, 
2) Kierownicy Studiów Doktoranckich – członkowie Komisji, 
3) 6 nauczycieli akademickich w ramach dyscypliny nauki medyczne oraz po 3 nauczycieli akademickich  

w ramach dyscypliny nauki farmaceutyczne i dyscypliny nauki o zdrowiu, posiadających tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – członkowie Komisji. 

 
§ 11 

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 
1) przyjmowanie dokumentów i podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydata do postępowania 

konkursowego, 
2) ustalenie harmonogramu postępowania konkursowego, 
3) przeprowadzenie postępowania konkursowego, 
4) przygotowanie protokołów z postępowania konkursowego, 
5) Komisja Rekrutacyjna wydaje rekomendacje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata do Szkoły 

Doktorskiej. 
 

§ 12 
1. Limit przyjęć na kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ustala Senat 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w drodze uchwały. 
2. Limity ustalane są dla poszczególnych dyscyplin, w których odbywane jest kształcenie w Szkole Doktorskiej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie tj.: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu. 
3. Postępowanie konkursowe opiera się na ocenie punktowej. 
4. Do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyjęte zostaną osoby, które w toku 

postępowania konkursowego uzyskają najwyższą liczbę punktów, oraz spełnią warunek określony w ust. 5. 
5. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie przez kandydata, umieszczonego na liście rankingowej, aktualnych 

wyników badań i szczepień ochronnych określonych Zarządzeniem Rektora nr 67/2019 z dnia 18 czerwca 
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2019 roku w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych dla 
kandydatów na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i kandydatów do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie.  

6. Wyniki postępowania konkursowego są jawne. 
 

§ 13 
1. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie jest większa niż ustalony limit, do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
przyjęte zostaną osoby, które w toku postępowania konkursowego uzyskały największą liczbę punktów,  
aż do wyczerpania limitu przyjęć na poszczególne dyscypliny. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy dwie lub więcej osób uzyskały równą liczbę punktów 
uprawniającą do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, o przyjęciu decyduje 
większa liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny projektu badawczego. 

3. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych z oceny projektu badawczego, o przyjęciu do Szkoły 
Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie decyduje średnia ocen ze studiów. 

 
§ 14 

1. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie będzie mniejsza od ustalonego limitu miejsc na poszczególne dyscypliny, na studia zostaną 
zakwalifikowane wszystkie osoby, które uzyskały minimalną liczbę punktów określoną w § 4. 

2. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, limit miejsc nie zostanie wyczerpany, Uniwersytet Medyczny w Lublinie może 
przeprowadzić nabór uzupełniający, w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Uniwersytetu. 

3. W przypadku gdy limit miejsc do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie danej 
dyscypliny nie zostanie wyczerpany a liczba osób ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach pozostałych dyscyplin będzie większa niż limit miejsc dla 
tych dyscyplin, wówczas miejsca niewykorzystane wchodzą do puli miejsc dostępnych dla kandydatów 
pozostałych dyscyplin i są rozdzielone na podstawie listy rankingowej. 

 
§ 15 

1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, zatwierdzoną przez 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

2. Dyrektor Szkoły Doktorskiej na wniosek kandydata, wydaje zaświadczenie o wpisie na listę doktorantów. 
3. Decyzję o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wydaje Dyrektor 

Szkoły Doktorskiej, na podstawie stosownego upoważnienia. 
4. Od decyzji Dyrektora, o której mowa w ust. 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony 

do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
5. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 
§ 16 

Szczegółowy harmonogram określający terminy postępowania konkursowego w tym składania dokumentów,  
o których mowa w § 7 ust. 1 oraz wyniki postępowania konkursowego ogłoszone będą na stronie internetowej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 


