
Załącznik nr 11 
do Zasad i trybu   

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach 

 

 

Wytyczne do egzaminu w ramach weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK 

dla Kandydatów ubiegających się w trybie eksternistycznym o uzyskanie stopnia doktora 

w postępowaniu będącym w kompetencji procedowania przez Radę Dziedziny Naukowej 

(obszar interdyscyplinarny): 

 

1. Komisja Egzaminacyjna zaprasza na posiedzenie Kandydata, będącego przed 

wszczęciem postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.  

2. Komisja Egzaminacyjna ustala przedmiot egzaminu  kierunkowego, zgodnie ze 

wskazaną dyscypliną wiodącą planowanej tematyki rozprawy doktorskiej w dziedzinie 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu (obszar interdyscyplinarny). 

3. Jeżeli nie jest możliwe określenie dyscypliny wiodącej, Komisja Egzaminacyjna 

wskazuje więcej niż jeden przedmiot egzaminu kierunkowego  

z więcej niż jednej dyscypliny. W tej sytuacji liczbę dyscyplin (dwie lub trzy) ustala  

ww. Komisja, w zależności od tematyki rozprawy doktorskiej. 

4. Jeżeli nie będzie możliwe określenie dyscypliny wiodącej, to wówczas Komisja 

podejmie decyzję o konieczności udzielania odpowiedzi z przedmiotów pochodzących 

z kilku dyscyplin. Łączna liczba pytań pozostaje wówczas taka sama tj. trzy.  

5. Zakres pytań w trakcie egzaminu obejmuje m.in. tematykę: metodologii badań 

naukowych, etyki badań naukowych i praw własności intelektualnej. 

6. Każdy Członek Komisji indywidualnie ocenia odpowiedzi na każde pytanie w skali: 

0 - Kandydat nie odpowiedział na pytanie 

1 - Kandydat w minimalnym stopniu odpowiedział na pytanie 

2 - Kandydat w średnim stopniu odpowiedział na pytanie 

3 - Kandydat w pełni odpowiedział na pytanie 

7. Z ocen wystawionych przez Członków Komisji obliczana jest średnia arytmetyczna. 

Egzamin uznaje się za zdany, jeśli średnia arytmetyczna jest równa co najmniej 1. 

 

 

 
  



Załącznik nr 12 
do Zasad i trybu   

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach 
 

 

Wytyczne do egzaminu w ramach weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK 

dla Kandydatów zamierzających ubiegać się w trybie eksternistycznym o uzyskanie 

stopnia doktora w postępowaniu będącym w kompetencji procedowania przez Radę 

Dyscypliny Nauk Medycznych (dyscyplina: nauki medyczne): 

 

1. Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych wyznacza przedmiot kierunkowy 

zgodny z tematyką rozprawy doktorskiej wg wykazu ujętego w pkt 4, z której Kandydat 

zdaje egzamin. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący wyznacza inny 

przedmiot kierunkowy, nie ujęty w wykazie, jeżeli tematyka rozprawy doktorskiej nie 

mieści się w wykazie przedmiotów. 

2. Kandydat odpowiada ustnie na trzy pytania z zakresu przedmiotu kierunkowego. 

3. Zakres pytań w trakcie egzaminu obejmuje m.in. tematykę: metodologii badań 

naukowych, etyki badań naukowych i praw własności intelektualnej. 

4. Wykaz przedmiotów kierunkowych: 

1. Alergologia 

2. Anatomia 

3. Anestezjologia i intensywna terapia 

4. Angiologia 

5. Biochemia 

6. Biofizyka i biostatystyka 

7. Biologia molekularna i parazytologia 

8. Chirurgia ogólna 

9. Chirurgia dziecięca 

10. Chirurgia szczękowo-twarzowa 

11. Choroby wewnętrzne 

12. Choroby zakaźne 

13. Dermatologia 

14. Diagnostyka laboratoryjna 

15. Diabetologia 

16. Epidemiologia 

17. Endokrynologia 



18. Farmakologia i toksykologia 

19. Fizjologia 

20. Gastroenterologia 

21. Genetyka 

22. Geriatria 

23. Ginekologia i położnictwo 

24. Hepatologia 

25. Hematologia 

26. Higiena 

27. Histologia, cytofizjologia i embriologia 

28. Immunologia 

29. Kardiologia 

30. Kardiochirurgia 

31. Medycyna paliatywna 

32. Medycyna pracy 

33. Medycyna ratunkowa 

34. Medycyna rodzinna 

35. Medycyna sądowa 

36. Medycyna społeczna i zdrowie publiczne 

37. Mikrobiologia 

38. Nefrologia 

39. Neonatologia 

40. Neurochirurgia 

41. Neurologia 

42. Okulistyka 

43. Onkologia 

44. Ortodoncja 

45. Ortopedia z traumatologią 

46. Otorynolaryngologia  

47. Patofizjologia 

48. Patologia i patomorfologia 

49. Pediatria 



50. Peridontologia 

51. Protetyka 

52. Pulmonologia 

53. Radiologia i diagnostyka obrazowa 

54. Ratownictwo medyczne 

55. Rehabilitacja i fizjoterapia 

56. Reumatologia 

57. Stomatologia 

58. Torakochirurgia 

59. Psychiatria i psychologia lekarska 

60. Transplantologia 

61. Urologia 

  



Załącznik nr 13 
do Zasad i trybu   

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach 

 

 

Wytyczne do egzaminu w ramach weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK 

dla Kandydatów zamierzających ubiegać się w trybie eksternistycznym o uzyskanie 

stopnia doktora w postępowaniu będącym w kompetencji procedowania przez Radę 

Dyscypliny Nauk o Zdrowiu (dyscyplina: nauki o zdrowiu): 

1. Komisja Egzaminacyjna zaprasza na posiedzenie Kandydata, będącego przed wszczęciem 

postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

2. Kandydat zdaje egzamin z jednego z niżej wymienionych przedmiotów kierunkowych: 

1) Fizjoterapia 

2) Pielęgniarstwo 

3) Położnictwo 

4) Psychologia 

5) Zdrowie publiczne 

6) Zdrowie środowiskowe 

7) Dietetyka i żywienie człowieka 

8) Fizjologia. 

3. Wybrany przedmiot kierunkowy powinien być zgodny z tematyką rozprawy doktorskiej. 

4. Kandydat losuje trzy pytania, na które udziela odpowiedzi. 

5. Zakres pytań w trakcie egzaminu obejmuje m.in. tematykę: metodologii badań naukowych, 

etyki badań naukowych i praw własności intelektualnej. 

6. Każdy Członek Komisji indywidualnie ocenia odpowiedzi na każde pytanie w skali: 

0 - Kandydat nie odpowiedział na pytanie 

1 - Kandydat w minimalnym stopniu odpowiedział na pytanie 

2 - Kandydat w średnim stopniu odpowiedział na pytanie 

3 - Kandydat w pełni odpowiedział na pytanie 

7. Z ocen wystawionych przez Członków Komisji obliczana jest średnia arytmetyczna. 

Egzamin uznaje się za zdany, jeśli średnia arytmetyczna jest równa co najmniej 1. 

  



Załącznik nr 14 
do Zasad i trybu   

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach 
 

 

 

Wytyczne do egzaminu w ramach weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK 

dla Kandydatów zamierzających ubiegać się w trybie eksternistycznym o uzyskanie 

stopnia doktora w postępowaniu będącym w kompetencji procedowania przez Radę 

Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych (dyscyplina: nauki farmaceutyczne): 

1. Komisja Egzaminacyjna zaprasza na posiedzenie Kandydata, będącego przed wszczęciem 

postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.  

2. Kandydat zdaje egzamin z jednego z niżej wymienionych przedmiotów kierunkowych: 

1) Technologia postaci leku 

2) Biofarmacja z farmakokinetyką 

3) Farmakologia z farmakodynamiką 

4) Farmakognozja 

5) Bromatologia 

6) Chemia leków 

7) Toksykologia 

3. Wybrany przedmiot kierunkowy powinien być zgodny z tematyką rozprawy doktorskiej. 

4. Kandydat zdaje egzamin z przedmiotu kierunkowego w formie ustnej. Kandydat losuje trzy 

pytania, na które udziela odpowiedzi. 

5. Zakres pytań w trakcie egzaminu obejmuje m.in. tematykę: metodologii badań naukowych, 

etyki badań naukowych i praw własności intelektualnej. 

6. Każdy Członek Komisji indywidualnie ocenia odpowiedzi na każde pytanie w skali: 

0 - Kandydat nie odpowiedział na pytanie 

1 - Kandydat w minimalnym stopniu odpowiedział na pytanie 

2 - Kandydat w średnim stopniu odpowiedział na pytanie 

3 - Kandydat w pełni odpowiedział na pytanie 

7. Z ocen wystawionych przez Członków Komisji obliczana jest średnia arytmetyczna. 

Egzamin uznaje się za zdany, jeśli średnia arytmetyczna jest równa co najmniej 1. 

 


