
Uchwała Nr 81/2021 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 110/2019  

w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie  

 

 

Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 35 pkt 22 Statutu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 37/2019 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Senat 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

W załączniku do Uchwały Nr 110/2019 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, § 20 ust. 2 i 3 

otrzymują brzmienie: 

 

 „2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat załącza: 

1) rozprawę doktorską,  

2) streszczenie w języku angielskim albo w języku polskim, w przypadku gdy rozprawa 

doktorska przygotowana została w języku obcym, 

3) opinię promotorów, 

4) raport z weryfikacji rozprawy doktorskiej w systemie antyplagiatowym JSA, 

5) wykaz prac naukowych, w tym co najmniej:  

a) jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych 

materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w 

ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub  

b) jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania 

monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii,  

- z zastrzeżeniem §34. 

3. W przypadku gdy dokument, o którym mowa w §17 ust. 2 pkt 1, nie poświadcza znajomości 

nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 kandydat 

zobowiązany jest dołączyć do wniosku kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość 

nowożytnego języka obcego na tym poziomie, lub zdać egzamin i załączyć certyfikat   

z Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PUM  poświadczający znajomość języka 

obcego na poziomie B2. Lista certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka 

obcego na  poziomie B2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.” 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

        Rektor PUM 

Przewodniczący Senatu 


