Załącznik
do zarządzenia nr 1/XVI R/2022
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2022 r.

Regulamin zgłaszania tematów badawczych w Szkole Doktorskiej
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
1.

2.

3.

4.

5.

Tematy badawcze zgłaszane mogą być przez osoby zatrudnione na etatach badawczych lub
badawczo-dydaktycznych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu posiadające stopień
naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora, deklarujące dysponowanie środkami
na sfinansowanie badań do pracy doktorskiej oraz które zadeklarowały przypisanie swojego
dorobku naukowego w co najmniej 50% do dyscypliny odpowiedniej dla programu
kształcenia w Szkole Doktorskiej.
Wniosek o przyjęcie tematu badawczego składa się do Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
Tematy projektów badawczych zgłaszanych przez osoby zainteresowane prowadzeniem
doktorantów w Szkole Doktorskiej dotyczą dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu
odpowiednio w dyscyplinie:
1) nauki medyczne,
2) nauki farmaceutyczne,
3) nauki o zdrowiu.
Rada Szkoły Doktorskiej powołuje Komisję do spraw oceny tematów badawczych składającą
się z koordynatorów dyscyplin Szkoły Doktorskiej oraz z przedstawicieli poszczególnych Rad
Dyscyplin.

6.

Osoby wymienione w punkcie pierwszym mogą zgłosić w danym roku akademickim
tylko jeden temat badawczy.
Ustala się, iż należy zgłaszać tematy badawcze do dnia 15 lutego danego roku.

7.

Dokumentacja zgłoszenia tematu badawczego obejmuje:
1) dane osobowe: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, rok uzyskania stopnia
naukowego doktora habilitowanego, miejsce zatrudnienia, adres mailowy, telefon
kontaktowy;
2) dorobek naukowy: (lista max 5 publikacji z ostatnich 3 lat kalendarzowych,
sumaryczny Impact Factor oraz Indeks cytowań i Indeks Hirscha wg Web of Science
Core Collection);
3) liczbę wypromowanych doktorów;

4) liczbę uczestników studiów doktoranckich i/lub szkoły doktorskiej, będących
obecnie pod opieką zgłaszającego temat badawczy;
5) liczbę uczestników studiów doktoranckich w ostatnich 5 latach, którzy ukończyli
studia i przedstawili pracę doktorską przed dniem zakończenia studiów
doktoranckich;
6) proponowany, wstępny temat pracy naukowej wraz z krótkim opisem
(max 250 słów);
7) przewidywane miejsce realizacji projektu;
8) deklarację zgłaszającego temat badawczy, czy proponowany projekt badawczy
wymaga samodzielnego wykonywania czynności medycznych przez doktoranta;
9) informacja o dyscyplinie w której będzie realizowany projekt badawczy,
w przypadku dyscypliny nauk medycznych z ewentualnym wskazaniem „profilu
stomatologicznego”.
10) Informacja o źródle finansowania badań naukowych do pracy doktorskiej.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Weryfikacji formalnej zgłoszenia pod kątem kompletności dokumentacji dokonuje Komisja
do spraw oceny tematów badawczych.
Komisja do spraw oceny tematów badawczych przesyła zweryfikowaną listę oferowanych
kandydatom tematów badawczych do Dyrektora Szkoły Doktorskiej do dnia 31 marca
danego roku.
Komisja do spraw oceny tematów badawczych przedstawi za pośrednictwem Dyrektora
Szkoły Doktorskiej Rektorowi listę tematów badawczych dopuszczonych do procesu
rekrutacji.
Komisja do spraw oceny tematów badawczych może poprosić zgłaszającego temat
o szczegółowe informacje dotyczące realizacji, finansowania oraz wykonalności badań.
Listę tematów badawczych oferowanych kandydatom/kandydatkom do Szkoły Doktorskiej
ogłasza Dyrektor Szkoły Doktorskiej po zatwierdzeniu przez Rektora w terminie do dnia
30 kwietnia danego roku.
Ostateczna lista oferowanych kandydatom/kandydatkom tematów badawczych
przedstawiana jest w porządku alfabetycznym wg nazwiska osoby zgłaszającej propozycję
tematu.

