
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 451/2022 Senatu UMB z dnia 24.11.2022 r. 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 

2023/2024 

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązane są do dokonania rejestracji 

elektronicznej i złożenia dokumentów w terminie: 15.05.2023r. - 23.05.2023r.  

2. Kandydaci kończący studia w roku akademickim 2023/2024 składają dyplom ukończenia studiów oraz 

zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów, wystawione przez właściwy Dziekanat do: 21.08.2023r., 

zaś pozostałe dokumenty w terminach wskazanych w ust. 1. W przypadku niezachowania terminów 

wskazanych w ust. 1, kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszego etapu postępowania konkursowego.  

3. Osoby, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, składają wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału 

w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej z uwagi na wykazaną wyjątkową, najwyższą jakość 

dotychczasowych osiągnięć naukowych w terminie 17.04-21.04 2023r. 

4. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Przewodniczący i kierownik studiów doktoranckich w danej dyscyplinie lub 

wyznaczone przez nich osoby, po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w ust. 3, podejmują decyzję 

o dopuszczeniu do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym w terminie do 08.05.2023r. 

5. Kandydaci na promotorów powinni złożyć oświadczenie o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych 

(Załącznik nr 7), o zapewnieniu miejsca realizacji badań naukowych (Załącznik nr 8) oraz o spełnianiu 

warunków bycia promotorem doktoranta (Załącznik nr 9) w terminach określonych w ust. 1. 

6. Terminy egzaminów:  

1)  w dyscyplinie nauki farmaceutyczne: 

a) 28.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. 

O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.  

b) 29.08.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali konferencyjnej Euroregionalnego 

Centrum Farmacji nr 34 przy ul. Adama Mickiewicza 2d (za dziekanatem). Egzamin z przedmiotu  

w dyscyplinie nauki farmaceutyczne rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie poinformowany 

o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu. 

2) w dyscyplinie nauki medyczne: 

a) 29.08.2023 r. i 30.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c  

o godz. 9:45. O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny. Kandydat zostanie poinformowany  

o dniu egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu. 

b) 30.08.2023 r. i 31.08.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w Aula Magna Pałacu 

Branickich. Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki medyczne rozpocznie się o godz. 8:30,  

a kandydat zostanie poinformowany o dniu i godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem 

egzaminu. 



 

3) w dyscyplinie nauk o zdrowiu: 

a) 31.08.2023 r. – język angielski. Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku (Collegium Uniwersum) przy ulicy Adama Mickiewicza 2c o godz. 9:45. 

O godz. 10:00 rozpocznie się egzamin ustny.  

b) 01.09.2023 r. – przedmiot. Egzamin ustny odbędzie się w sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu  

(na parterze Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu) przy ul. Szpitalnej 37. 

Egzamin z przedmiotu w dyscyplinie nauki o zdrowiu rozpocznie się o godz. 8:30, a kandydat zostanie 

poinformowany o godzinie egzaminu najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu. 

7. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi w dniu 08.09.2023 r.  

8. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu złożenia dokumentów, terminów egzaminów i terminu ogłoszenia 

wyników postępowania konkursowego w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, przy czym 

zmienione terminy nie będą wcześniejsze niż podane w niniejszej Uchwale. W takim przypadku:  

a) termin i sposób złożenia dokumentów, nowe terminy egzaminów lub termin ogłoszenia wyników 

postępowania konkursowego wyznaczy Dyrektor Szkoły Doktorskiej, 

b) o terminie i sposobie złożenia dokumentów, terminach egzaminów lub terminie ogłoszenia wyniku 

końcowego kandydaci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie 

internetowej Uczelni oraz drogą e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej, 

c) czas na dostarczenie dokumentów wyniesie co najmniej 7 dni roboczych, licząc od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej Uczelni komunikatu, o którym mowa w ust. 8b. 

9. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej może ulec 

zmianie. W takim przypadku stosuje się odpowiednia zapisy pkt 8b. 

10. Dopuszcza się zmianę miejsc przeprowadzania postępowania konkursowego. O zmianie lokalizacji kandydaci 

zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Uczelni oraz drogą  

e-mailową, na adresy mailowe wskazane w rejestracji elektronicznej. 

 


