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ZASADY ZALICZENIA ROKU 

I ROK 

1. Ustalenie tematyki pracy doktorskiej 

2. Zdanie przewidzianych w planie i programie studiów egzaminów, uzyskanie 

obowiązujących zaliczeń 

3. Zrealizowanie praktyki w formie współuczestnictwa w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych 

4. Uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora o postępach 

naukowych oraz działalności organizacyjnej i dydaktycznej doktoranta 

5. Złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta i przyjęcie sprawozdania 

przez Kierownika Studiów Doktoranckich. 

II ROK 

1. Zdanie przewidzianych w planie i programie studiów egzaminów, uzyskanie 

obowiązujących zaliczeń 

2. Zrealizowanie praktyki w formie współuczestnictwa w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych 

3. Wszczęcie przewodu doktorskiego ( II, III rok studiów ) 

4. Uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora o postępach w pracy 

nad rozprawą doktorską oraz działalności organizacyjnej i dydaktycznej doktoranta 

5. Złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta i przyjęcie sprawozdania 

przez Kierownika Studiów Doktoranckich. 

 

 

III ROK 

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego 

2. Zdanie przewidzianych w planie i programie studiów egzaminów, uzyskanie 

obowiązujących zaliczeń 

3. Zrealizowanie praktyki w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych 

4. Uzyskanie pozytywnej opinii promotora o postępach w pracy nad rozprawą doktorską 

oraz działalności organizacyjnej i dydaktycznej doktoranta 

5. Złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta i przyjęcie sprawozdania 

przez Kierownika Studiów Doktoranckich. 

 

 

IV ROK 

1. Zdanie egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego 

2. Zdanie egzaminu doktorskiego z historii farmacji lub filozofii 



3. Uzyskanie pozytywnej opinii promotora o postępach w pracy nad rozprawą doktorską 

oraz działalności organizacyjnej i dydaktycznej doktoranta 

4. Złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta i przyjęcie sprawozdania 

przez Kierownika Studiów Doktoranckich ( w przypadku obrony pracy doktorskiej 

przed terminem sprawozdawczym, sprawozdanie powinno zostać złożone po obronie 

pracy doktorskiej). 

5. Złożenie pracy doktorskiej i w miarę możliwości zaproponowanie terminu obrony 

pracy 

6. Zrealizowanie praktyki w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych 

 

 

 

 

 

 

 


