
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązana jest złożyć niżej 

wymieniony komplet dokumentów w terminie 

od dnia 16.08.2022 r. do 23.08.2022 r. 

w Biurze Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

 

 

Obligatoryjne: 

 

▪ Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych w celu ułatwienia komunikacji z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym  

w Szczecinie (druk dostępny na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w zakładce: 

rekrutacja do Szkoły Doktorskiej); 

▪ Projekt badawczy w 2 egzemplarzach, który musi zawierać: 

▪ stronę tytułową zawierającą tytuł projektu, imię i nazwisko kandydata, imię i nazwisko 

opiekuna naukowego oraz nazwę jednostki, w której projekt będzie realizowany 

▪ uzasadnienie wyboru tematu projektu badawczego ze wskazaniem najnowszego  

w wybranym zakresie piśmiennictwa naukowego; 

▪ określenie jego celu; 

▪ opis materiału i metod;  

▪ wstępny kosztorys realizacji projektu; 

▪ spodziewane korzyści z badań; 

▪ zgody kierowników jednostek na realizację projektu badawczego w danej jednostce; 

▪ akceptację potencjalnego promotora; 

▪ podpis kandydata. 

▪ kserokopia dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich/studiów pierwszego  oraz 

studiów drugiego stopnia (oryginał do wglądu).  

W przypadku braku dyplomu należy dołączyć wystawione przez dziekanat zaświadczenie  

o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu 

tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego. 

▪ Zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia / jednolitych 

studiów magisterskich (do dwóch miejsc po przecinku), wydane przez dziekanat/dziekanaty 

ukończonej uczelni; 

▪ 1 fotografię o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodną z wymaganiami dotyczącymi wzoru 

zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna); 

▪ Kwestionariusz osobowy kandydata (druk dostępny na stronie internetowej Szkoły 

Doktorskiej w zakładce: rekrutacja do Szkoły Doktorskiej);  

▪ Oświadczenie kandydata o studiowaniu/niestudiowaniu na studiach doktoranckich; 

 

 

 

! 
 



Dokumenty – cudzoziemiec 

▪ Dyplom ukończenia studiów za granicą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie 

wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich / 

uznany za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub 

równorzędnemu; 

▪ Legalizacja dyplomu ukończenia studiów za granicą / klauzula apostille 

▪ Zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu 

ukończenia studiów za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia / 

jednolitych studiów magisterskich oraz tytułem zawodowym magistra / magistra inżyniera / 

równorzędnym; 

▪ Zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia / jednolitych 

studiów magisterskich / za okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze 

studiami pierwszego i drugiego stopnia / jednolitymi studiami magisterskimi (do dwóch miejsc 

po przecinku); 

▪ Tłumaczenie dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

 

Dodatkowe: 

 

▪ Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe; 

▪ Dokumenty potwierdzające aktywność w organizacjach studenckich; 

▪ Kserokopia dokumentu potwierdzającego udział w projektach naukowo-badawczych/grant; 

▪ Zaświadczenie o udziale w stażach i praktykach zagranicznych; 

▪ Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość dodatkowego nowożytnego języka obcego 

(minimum B2); 

▪ Orzeczenie o niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu niepełnosprawności / orzeczenie,  

o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

 

 


