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Wykaz dokumentów które, należy złożyć celem wszczęcia przewodu doktorskiego 
 

 

 

 

1. Podanie do Dziekana   o wszczęcie przewodu doktorskiego z propozycją tematu 

rozprawy, propozycją osoby promotora, w lewym górnym rogu dane kandydata, 

miejsce pracy, zajmowane stanowisko, adres zakładu  pracy i adres domowy, telefon 

służbowy i komórkowy, w przypadku zatrudnienia w CM UMK poświadczenie z Działu 

Spraw Pracowniczych o zatrudnieniu – podpis doktoranta, 

2. Ewentualny wniosek do Dziekana o powołanie promotora pomocniczego, drugiego 

promotora lub kopromotora  wraz z jego pisemną zgodą składa opiekun pracy /kandydat 

na promotora/, 

3. Kartę Przewodu Doktorskiego  wg załączonego wzoru /załącznik nr 3.1 do Uchwały 

nr 25/15 Rady Collegium Medicum z dnia 1.12.2015 roku/, 

4. Kartę tematyczną zawierającą temat, tezy, metodologię, materiał pracy, przewidywany 

termin jej ukończenia ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej,  

w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski – 1 str. – z podpisem opiekuna pracy, 

Kartę tematyczną należy również dołączyć na płycie CD, 

5. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu, 

6. Życiorys, uwzględniający przebieg pracy naukowej i zawodowej – podpisany przez  

doktoranta, 

7. Pisemną informację dotycząca ewentualnego wcześniejszego ubiegania się o nadanie 

stopnia naukowego doktora / załącznik nr 3.2 do Uchwały nr 25/15 Rady Collegium 

Medicum z dnia 1.12.2015 roku /, 

8. Zgodę Komisji Bioetycznej  lub Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach 

odpowiedniej dla jednostki, w której prowadzone są badania lub oświadczenie Promotora 

potwierdzone przez Komisję Wydziałową ds. Przewodu Doktorskiego, że badania 

wykorzystane w rozprawie doktorskiej nie wymagają zgody w/wym. Komisji. 

9. Wykaz prac naukowych – warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie 

wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej 

jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co 

najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji 

naukowej – poświadczony przez Bibliotekę Medyczną CM, 

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych / załącznik nr 3.3 

do Uchwały nr 25/15 Rady Collegium Medicum z dnia 1.12.2015 roku /, 

11. Ewentualnie certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego 

/potwierdzenie certyfikatu przez Zakład Lingwistyki Stosowanej CM/, 

12. Ewentualnie wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej  

w innym języku niż język polski. 

 


