
Zalqcznik do uchwaly nr 15/2013
z dnia 27 lutego 2013 roku

REGULAMIN PODYPLOMOWEGO
NIESTACJONARNEGO STUDIUM METODOLOGII

BADAN NAUKOWYCH

1. Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badan Naukowych, zwane dalej
Studium dziala na podstawie uchwaly nr 70/2006 z dnia 20.06.2006 roku, uchwaly nr
175/2010 z dnia 29.12.2010 roku Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zarza^dzenia nr 40/2006 z dnia 23.10.2006 roku,
zmienionego zarza^dzeniem nr 81/10 z dnia 30.12.2010 roku Rektora Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

2. Celem Studium jest przygotowanie sluchaczy, ktorzy nie s^ pracownikami Uczelni do
odpowiedniego, zgodnego z obowi^zuja^cymi w Uniwersytecie Medycznym
w Poznaniu standardami opracowania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej
uwzgl^dniaja^cej najnowsza^ metodologi? badari naukowych.

3. Studium dziala na potrzeby wszystkich wydzialow Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.

4. Studium prowadzone jest w trybie niestacjonarnym. Uczestnictwo w Studium trwa 12
miesi^cy, a kazdy cykl Studium rozpoczyna si? 1 stycznia i konczy 31 grudnia bieza^cego
roku.

5. Kierownikiem Studium jest samodzielny pracownik naukowy-dydaktyczny UMP,
powolywany przez Rektora na wniosek Dziekana WL II na okres 4 lat. Nadzor nad
dzialalnoscia^ Studium sprawuje Dziekan WL II, a obslug? administracyjna^ zapewnia
Oddzial Ksztalcenia Podyplomowego.

6. Sluchaczem Studium moze by osoba, ktora posiada tytul zawodowy magistra, lekarza,
lekarza dentysty lub rownorz^dny.

7. Kandydat sklada wniosek do Kierownika Studium zaopiniowany przez proponowanego
promotora pracy doktorskiej lub opiekuna pracy habilitacyjnej. Do wniosku nalezy
dola^czyc: 1) protoko* z posiedzenia Rady Katedry lub Zaktadu, na ktorym zaprezentowano
zatozenia pracy doktorskiej i przedstawiono propozycjQ promotora; 2) zgod^ Dziekana
Wydziatu, na ktorym przeprowadzony b^dzie przewod doktorski lub habilitacyjny; 3)
ewentualna. zgod^ Komisji Bioetycznej przy UMP w Poznaniu; 4) kserokopie, dyplomu i stopni
naukowych; 5) zyciorys; 6) dwie fotografie.

8. Szczegolowe warunki rekrutacji ustala corocznie Rektor w porozumieniu z Dziekanem
Wydzial Lekarskiego II i Kierownikiem Studium oglaszaja^c je do dnia 31 stycznia
kazdego roku.



9. Decyzje o przyj^ciu do Studium podejmuje Kierownik Studium w oparciu o ustalone
warunki rekrutacji.

10. Uczestnik zobowia^zany jest do odbycia wszystkich zaplanowanych zaj^c
i uzyskania potwierdzenia udzialu w otrzymanym indeksie Studium. W uzasadnionych
przypadkach, na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego, Kierownik Studium
moze podja^c decyzje o zwolnieniu uczestnika z okreslonych zaj?c.

11. Kierownik Studium, po akceptacji Dziekana, w wyja^tkowych przypadkach moze wyrazic
zgod§ na przyj^cie stuchacza w trakcie trwania cyklu Studium lub wydluzenia
uczestnictwa w Studium. W tym przypadku jego ukonczenie wymaga uzupelnienia
brakuja^cych zajeji w kolejnym cyklu.

12. Uczestnicy Studium odbywajq. zaj?cia zgodnie z planem opracowanym i podanym do
wiadomosci przez Kierownika Studium do dnia 28 lutego kazdego roku.

13. Program Studium zaklada wszcz^cie przewodu doktorskiego nie pozniej niz w ci^gu
pierwszych 6 miesi^cy trwania Studium i mozliwosc zdawania egzaminu z dyscypliny
dodatkowej przed ukonczeniem Studium.

14. W ramach Studium uczestnik jest zobowia^zany do:
1) odbycia zaj?c zgodnych z programem Studium oraz konsultacji z opiekunem pracy;
2)1 zdania egzaminu dodatkowego z wybranego przedmiotu (historia medycyny, filozofia
lub ekonomia);
3) ewentualnego przedstawienia tez i wst^pnych wynikow pracy w trakcie trwania
Studium przed Radq. Katedry lub Zakladu, w ktorym pracuje promotor lub opiekun pracy,
o ile nie zostal jeszcze otwarty przewod doktorski.

15. Oplata za uczestnictwo w Studium w wysokosci zgodnej z zarza^dzeniem Rektora winna
bye uiszczona w dwoch ratach: pierwsza rata - w ci^gu miesia^ca po uzyskaniu decyzji o
przyj^ciu do Studium i druga - przed egzaminem z przedmiotu dodatkowego. Wszelkie
decyzje o obnizeniu lub przelozenia terminu wniesienia oplat podejmuje Rektor po
zlozeniu wniosku przez uczestnika za posrednictwem Kierownika Studium. Zmiany zasad
odplatnosci reguluje wlasciwa uchwala Senatu.

16. Decyzj? o zaliczeniu uczestnictwa w Studium podejmuje Kierownik Studium na
podstawie uzyskania wszystkich zaliczen w indeksie uczestnika Studium. Od decyzji
przysluguje odwolanie do Dziekana WL-II, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

17. Uczestnicy Studium podlegaja^ odpowiedzialnosci dyscyplinarnej na zasadach okreslonych
dla studentow i uczestnikow szkolenia podyplomowego w odr^bnych przepisach.


