
Załącznik do uchwały nr 1734 

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

z dnia 25 stycznia 2017 r.  

 

Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie (trzeciego stopnia) 

na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

w roku akademickim 2017/2018 
  

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) ustala się warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie. 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1  
1. Na stronach www.umed.wroc.pl w dziale Rekrutacja zamieszcza się: 

      a)  warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018, 

      b)  kalendarz rekrutacji 2017, 

      c)  link do Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zwanego dalej IRK,  

      d)  limit miejsc na studia doktoranckie, 

      e)  terminy egzaminów: językowego i kierunkowego, 

      f)   bieżące komunikaty i informacje o rekrutacji.  
 

2. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza się zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) studia prowadzone są w formie stacjonarnej w zakresie dyscyplin odpowiadających 

uprawnieniom Wydziałów do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk medycznych 

(dyscypliny nauki: biologia medyczna, medycyna, stomatologia), nauk o zdrowiu oraz nauk 

farmaceutycznych, 

b) studia kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora, 

c) liczbę miejsc ustala JM Rektor Uniwersytetu Medycznego, 

d) kandydaci mają możliwość składania dokumentów w jednym terminie określonym  

w kalendarzu rekrutacji, 

e) rekrutacja odbywa się w drodze konkursu, 

f) dopuszcza się aplikowanie do trzech jednostek organizacyjnych, z zaznaczeniem 

preferowanej jednostki w pierwszej i drugiej kolejności, 

g) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekana 

Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego. 
 

3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: 

      a) złożenie aplikacji na studia poprzez kompletną rejestrację w IRK, na stronie internetowej  

www.e-rekrutacja.umed.wroc.pl 

b) rozmowę z kierownikiem jednostki, do której aplikuje kandydat, 

c) złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Kształcenia 

Podyplomowego, zwanego dalej DWLKP, 

d) egzamin z języka angielskiego oraz egzamin z przedmiotu kierunkowego. 
 

4. Osoby niepełnosprawne: 

a) w przypadku osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminów w Uczelni istnieje 

możliwość zawiadomienia Komisji Rekrutacyjnej o szczególnych potrzebach związanych  

z przystąpieniem do tego egzaminu, 

b) zawiadomienie powinno zachować formę pisemną, dodatkowo należy złożyć kserokopię 

dokumentu orzekającego o stopniu niepełnosprawności – grupie inwalidzkiej,  

a w przypadku jej braku dokumentację medyczną, potwierdzającą stan zdrowia, 

c) zgłoszenia można dokonać w terminie do dwóch tygodni przed ogłoszeniem terminu 

egzaminu. 
 

 5. Uczestnikami studiów doktoranckich mogą być: 

a) obywatele polscy; 

b) osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”.  
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6. Kandydatem na studia doktoranckie może być osoba, która uzyskała tytuł magistra, magistra 

farmacji, lekarza lub lekarza-dentysty i posiada dyplom ukończenia tych studiów, a także osoba 

będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant”. 
 

7. Studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich mogą brać 

udział w rekrutacji pod warunkiem złożenia zaświadczenia o studiowaniu lub zaświadczenia  

o ukończeniu studiów. Niedostarczenie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych 

magisterskich w terminie do dnia 30.09.2017 r. skutkuje wygaśnięciem decyzji o przyjęciu na 

studia doktoranckie. 
 

8. Lekarze oraz lekarze dentyści odbywający staż podyplomowy mogą przystąpić do rekrutacji pod 

warunkiem złożenia do 30 września 2017 r. kserokopii (oryginał do wglądu)  posiadanego prawa 

wykonywania zawodu lekarza medycyny lub lekarza dentysty lub ograniczonego prawa 

wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. 

Nie dostarczenie  w/w dokumentu  w terminie do dnia 30.09.2017 r. skutkuje wygaśnięciem decyzji 

o przyjęciu na studia doktoranckie.   

 

II. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie:  
- na zasadach obowiązujących obywateli polskich  

 

§ 2  
 

1. Cudzoziemcami są osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego. Kandydaci posiadający 

podwójne obywatelstwo (polskie i obce) są traktowani jako obywatele polscy i muszą 

przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 
 

2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 5, 5a ustawy Prawo szkolnictwie wyższym, mogą 

podejmować  studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.  
 

3. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43. ust. 2 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym  mogą 

podejmować  studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.  
 

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, aplikujący na I rok stacjonarnych studiów 

doktoranckich (bezpłatnych), muszą spełnić wszystkie warunki rekrutacji, obowiązujące 

obywateli polskich oraz  dodatkowo złożyć: 

 

a) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument 

ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w 

sprawie  nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, 

chyba że zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów  z postępowania 

nostryfikacyjnego, albo uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z 

odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) zaświadczenie potwierdzające równoważność dyplomu, o którym mowa w pkt a) 

z polskim dyplomem i tytułem zawodowym , 

c) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na 

studiach doktoranckich, 

d) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na 

okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 

oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 

niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, 

e) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

f) kopię ważnej Karty Polaka (oryginał do wglądu) – dotyczy cudzoziemców, o których mowa 

w art. 43 ust. 5a  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 



g) dokument potwierdzający, że kandydat jest osobą, o której mowa w art. 43 ust 2, 5 i 5a 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 

h) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego: 

 dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki 

w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego 

  lub 

 certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

 

III. Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego 
 

§ 3  
 

1. Złożenie aplikacji przez kandydata. 
 

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w wyznaczonym 

terminie podanym w Kalendarzu rekrutacji 2017 - załącznik nr 1: 

 zarejestrują się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na stronie 

internetowej irk.umed.wroc.pl  poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól ankiety 

osobowej - wydruk z IRK, 

   dokonają – za pośrednictwem IRK  – wyboru Jednostki /kierunku, 

 załączą zdjęcie w systemie IRK (o rozmiarach 300 x 375 pikseli, w formacie JPEG- JPG,  

o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi), 

 wniosą opłatę rekrutacyjną na wygenerowane przez IRK indywidualne dla każdego 

kandydata konto bankowe Uczelni. Wysokość opłaty i numer konta bankowego Uczelni 

zostaną wygenerowane przez IRK po wybraniu/zadeklarowaniu przez kandydata  wybranej 

Jednostki/kierunku, 

 poprawnie wprowadzą osiągnięcia do systemu punktowego kwalifikacji kandydata na 

swoim koncie w IRK 

 

2. Wymagane dokumenty: 

 

a) wykaz załączników do przyjęcia na studia – załącznik nr 2, 

b) podanie do kierownika studiów doktoranckich o przyjęcie na studia doktoranckie – 

załącznik nr 3, 

c) oświadczenie kierownika jednostki (Katedry/Zakładu) o przeprowadzeniu z kandydatem 

rozmowy wstępnej – załącznik nr 4, 

d) wypełniony przez kandydata „System punktowy kwalifikacji kandydatów” w oparciu    

o złożone dokumenty z  potwierdzeniem, iż wszystkie informacje w nim umieszczone 

są zgodne ze  stanem faktycznym – wydrukowany z  systemu IRK i podpisany – 

załącznik nr 5, 

e) ankieta osobowa – wydrukowana z IRK i podpisana – załącznik nr 6, 

f) kopia dyplomu (oryginał do wglądu) lub odpis dyplomu ukończenia studiów – załącznik  

nr 7,  

g) informacja o przebiegu studiów (wyciąg całościowy z przebiegu studiów lub suplement 

do dyplomu) – załącznik nr 8, 

h) zaświadczenie o średniej arytmetycznej (do dwóch miejsc po przecinku) ocen  

z egzaminów ze studiów, wydane przez uczelnię – załącznik nr 9, 

i) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego, stwierdzające brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich – załącznik nr 10, 

j) w przypadku ubiegania się o miejsce w jednostkach klinicznych – dokument 

potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa 

wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty (kopia a oryginał do wglądu) – 

załącznik nr 11, 

k) kopia dowodu osobistego – strony 1 i 2 (oryginał do wglądu) – załącznik nr 12, 
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l) dwie fotografie (format legitymacyjny, zgodne ze zdjęciem wprowadzonym do IRK) – 

załącznik nr 13, 

ł)  dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.              
 

3.  Dokumenty dodatkowe:  
 

a) posiadane certyfikaty językowe, 

b) wykaz oraz kopie prac opublikowanych oraz wygłoszonych (w przypadku, gdy 

informacja nie jest zawarta w suplemencie do dyplomu), 

c) wykaz odbytych praktyk zagranicznych oraz dokumenty potwierdzające odbyte praktyki 

zagraniczne (w przypadku, gdy informacja nie jest zawarta w suplemencie do dyplomu), 

d) potwierdzenie członkostwa w kołach naukowych (w przypadku, gdy informacja nie jest 

zawarta w suplemencie do dyplomu), 

e) dokumenty potwierdzające pracę organizacyjną na rzecz Uczelni (w przypadku, gdy 

informacja nie jest zawarta w suplemencie do dyplomu), 

f) informacja o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej oraz o udziale w 

badaniach naukowych. 
 

IV. Warunki przyjęcia na studia 
 

§ 4 
 

1. Kandydaci, którzy zarejestrują się na I rok studiów doktoranckich, mają obowiązek złożenia  

w DWLKP w terminie wskazanym w Kalendarzu Rekrutacji 2017 kompletu dokumentów,  

o których mowa w § 3 ust. 2 oraz jeżeli posiadają dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3. 

2. Dokumenty należy złożyć w białej teczce z gumką (grzbiet teczki min. 2 cm). 

3. Na teczkę z dokumentami należy nakleić wygenerowany przez IRK wydruk zawierający dane 

kandydata (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, nazwa 

Katedry/Zakładu do której aplikuje). 

4. Wykrycie przez Komisję Rekrutacyjną rozbieżności między treścią złożonych dokumentów  

a danymi wprowadzanymi przez kandydata do IRK skutkuje skreśleniem kandydata z listy 

kandydatów. 

5. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym w Kalendarzu 

rekrutacji 2017 skutkuje niedopuszczeniem do egzaminów, co automatycznie wyklucza 

kandydata z udziału w dalszych etapach postępowania konkursowego. 

6. Po spełnieniu określonych w § 3 ust. 1 i 2 warunków, kandydat zostaje dopuszczony do: 

 egzaminu z języka angielskiego, 

 egzaminu kierunkowego. 
 

Terminy egzaminów umieszczone będą na stronie internetowej www.umed.wroc.pl, Wydział 

Lekarski Kształcenia Podyplomowego w zakładce „studia doktoranckie”, zakładka „rekrutacja”. 
 

7. W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na  studia doktoranckie 

do wybranej przez kandydata Katedry/Zakładu, niemożliwe jest przyjęcie do innej Katedry/ 

Zakładu, której kandydat nie wybrał w systemie IRK składając aplikację zgodnie z § 3 ust. 1  

w terminie określonym w Kalendarzu rekrutacji 2017. 

8. Egzamin językowy 
a) certyfikaty znajomości języka angielskiego ocenia Studium Języków Obcych wg skali 

określonej w Systemie punktowym kwalifikacji kandydatów na studia doktoranckie, 

b) kandydat jest powiadamiany drogą elektroniczną na 5 dni przed egzaminem o ocenie  

z certyfikatu. 

Kandydat, po ocenieniu certyfikatu przez Studium Języków Obcych, w przypadku oceny 

niezadowalającej kandydata, może przystąpić do egzaminu z języka angielskiego. Wiążąca  

w postępowaniu konkursowym jest wówczas ocena uzyskana z egzaminu.   

c) niezgłoszenie się na egzamin z języka angielskiego przy jednoczesnym 

nieprzedstawieniu  certyfikatu znajomości języka angielskiego oznacza  uzyskanie 

oceny niedostatecznej z egzaminu językowego, co wyklucza  z udziału w dalszych 

etapach postępowania rekrutacyjnego. 
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9. Egzamin kierunkowy 
a) zakres egzaminu kierunkowego ustala kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu  

z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej. 

b) zakresy egzaminów kierunkowych zostają umieszczone na stronie internetowej rekrutacji 

na studia doktoranckie www.umed.wroc.pl, Wydział Lekarski Kształcenia 

Podyplomowego, zakładka „studia doktoranckie”, zakładka „ rekrutacja”. 

c) niezgłoszenie się na egzamin kierunkowy lub uzyskanie 0 pkt z co najmniej jednego  

z ppkt a,b,c,d, w punkcie II.2. Systemu punktowego (zał. nr 5) na egzaminie 

kierunkowym wyklucza kandydata z udziału w postępowaniu konkursowym. 
 

V. Decyzja w sprawie  przyjęcia na studia doktoranckie 
 

§ 5 
 

1. Na studia doktoranckie przyjęci będą kandydaci, którzy w postępowaniu konkursowym 

uzyskają najwyższą liczbę punktów do określonej Katedry/Zakładu, przy czym liczba punktów 

uzyskana przez kandydata nie może być niższa niż 35. 

2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmują Komisje Rekrutacyjne.  

4. Decyzja jest doręczona kandydatowi na adres wskazany w ankiecie osobowej listem poleconym 

za potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza się osobisty odbiór decyzji w dziekanacie. Kserokopia 

decyzji jest przesyłana do wiadomości kierownika właściwej Katedry/Zakładu.  

5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia decyzji. 

6. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na 

studia doktoranckie. 

7. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

§ 6 
 

1. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, najmniejszej liczby punktów, 

uprawniającej do przyjęcia, na listę zakwalifikowanych w pierwszej kolejności wchodzą 

kandydaci z wyższą liczbą punktów uzyskanych z egzaminu kierunkowego, a w następnej 

kolejności wchodzą kandydaci z wyższą średnią arytmetyczną ocen z egzaminów ze studiów. 
 

VI. Informacje dodatkowe 

§ 7 
 

1. Kandydaci na studia doktoranckie mają możliwość brania udziału w postępowaniu 

rekrutacyjnym nie więcej niż do trzech jednostek wydziałów. 

2. W przypadku kandydowania do dwóch lub trzech Katedr/Zakładów, kandydat wnosi 

wielokrotność opłaty rekrutacyjnej. Opłata nie podlega zwrotowi. 

3. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez 

Uczelnię. 

4. Informacje dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 

udzielane są w dziekanacie Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego przy  

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5 oraz zamieszczane na stronie internetowej Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu. 

5. Kandydaci przyjęci na I rok studiów doktoranckich zostaną skierowani na obowiązkowe badania 

lekarskie. 

6. Dokumenty kandydaci mogą składać i odbierać osobiście lub przez osobę posiadającą 

pełnomocnictwo notarialne do dokonywania czynności prawnych w imieniu Kandydata lub 

upoważnienie z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby upoważniającej lub upoważnienie 

złożone osobiście przez Kandydata w Dziekanacie WLKP. 

7. Odebranie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów doktoranckich na 

Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 
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