Warunki i zasady przenoszenia uczestników studiów doktoranckich innych uczelni w roku
akademickim 2018/2019 zatwierdzone przez Radę Wydziału Lekarskiego w dniu
26 kwietnia 2018 r.
•

szczegółowe warunki i zasady przenoszenia doktorantów innych uczelni na 4 – letnie
stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim UJ CM w roku akademickim
2018/2019 określone zgodnie z § 8 Uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

O przeniesienie na ww. studia mogą ubiegać się doktoranci innych uczelni, którzy:
1) spełniają formalne kryteria rekrutacyjne tj.
• posiadają średnią ocen ze studiów nie niższą niż 3,5 (w przypadku ukończenia przez kandydata
studiów pierwszego i drugiego stopnia, średnią ocen ze studiów stanowić będzie średnia
arytmetyczna),
• uzyskali zgodę właściwego (ze względu na miejsce realizacji pracy doktorskiej) uniwersyteckiego
podmiotu leczniczego na zatrudnienie w przypadku uzyskania statusu doktoranta (dotyczy
kandydatów, których projekt badawczy wymaga udzielania świadczeń zdrowotnych w danym
podmiocie leczniczym) lub uzyskali zgodę właściwego (ze względu na miejsce realizacji pracy
doktorskiej) uniwersyteckiego podmiotu leczniczego na przeprowadzenie badań naukowych w
przypadku uzyskania statusu doktoranta (dotyczy kandydatów, których projekt badawczy nie
wymaga zatrudnienia w danym podmiocie leczniczym)
• posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie
Rzeczypospolitej Polski lub zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego do dnia 31
października roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana jest rekrutacja oraz oświadczenie
o przystąpieniu do Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu
Końcowego (dotyczy absolwentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w przypadku
ubiegania się przez nich o miejsce w jednostkach klinicznych).
2) zaliczyli pierwszy rok studiów w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;
3) przedłożą Dziekanowi Wydziału uzasadniony wniosek zaopiniowany przez dotychczasowego
opiekuna naukowego oraz dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów;
4) ww. wniosek wymaga również opinii kierownika studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego;
5) udokumentują skalę ocen obowiązującą w uczelni, z której zamierzają się przenieść;
6) Kandydaci winni również dokonać samodzielnego porównania programów studiów obu uczelni
i sporządzić oświadczenie odnośnie stwierdzonych różnic programowych.
W roku akademickim 2018/19 mogą zostać przyjęte maksymalnie 3 osoby.
•
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na 3 – letnie stacjonarne studia doktoranckie „International PhD studies in Medical Sciences”
na Wydziale Lekarskim UJ CM w roku akademickim 2018/2019 określone zgodnie z § 8
Uchwały nr 46/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.

O przeniesienie na 3 – letnie studia doktoranckie „International PhD studies in Medical Sciences” mogą
ubiegać się doktoranci innych uczelni, którzy:
1) spełniają formalne kryteria rekrutacyjne tj. uzyskali zgodę zatrudnionej na Wydziale Lekarskim UJ
CM osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego na
pełnienie funkcji opiekuna naukowego. Absolwenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego,
muszą posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy kandydatów, których przyszła praca badawcza będzie
realizowana w dyscyplinach biologia medyczna oraz nauki o zdrowiu w jednostkach teoretycznych
Wydziału);
2) zaliczyli pierwszy rok studiów w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;

3) przedłożą Dziekanowi Wydziału uzasadniony wniosek zaopiniowany przez dotychczasowego
opiekuna naukowego oraz dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów;
4) ww. wniosek wymaga również opinii kierownika studiów doktoranckich „International PhD studies
in Medical Sciences”
5) Kandydaci winni również dokonać samodzielnego porównania programów studiów obu uczelni
i sporządzić oświadczenie odnośnie stwierdzonych różnic programowych.
W roku akademickim 2018/19 może zostać przyjętych maksymalnie 6 osób.

