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1. Wprowadzenie

Wspólczesna koncepcja doktoratu/stopnia doktorskiego (PhD degree), rozumianego

jako rozwój badawczy pod kierunkiem doswiadczonej osoby, zostala opracowana w XIX

wieku i od tego czasu zostala przyjeta prawie na calym swiecie (Nerad and Heggelund,

2008). Ogólnym celem tego procesu jest wyksztalcenie kompetentnego pracownika

naukowego, o umiej etnosciach potwierdzonych poprzez napisanie rozprawy/pracy

doktorskiej (PhD thesis) oraz ustna obrone wyników badan.

"Proces Bolonski" zostal zapoczatkowany w 1999 roku w celu ujednolicenia

europejskich systemów szkolnictwa wyzszego. Zostal on rozszerzony podczas spotkania

ministrów w Berlinie w 2003 r, obejmujac wszystkie trzy "stopnie ksztalcenia":

licencjacki, magisterski i doktorancki, przy czym uwaga przenosi sie obecnie na stopien

doktorancki.

Ogromna ilosc nowo pojawiajacych sie w Europie programów studiów doktoranckich

z zakresu nauk biomedycznych wymaga, aby zdefiniowac ogólnie standardy dotyczace

ich jakosci. Nalezy jednakze podkreslic koniecznosc respektowania autonomii instytucji

oraz ochrony istniejacej róznorodnosci programów.

Podczas konferencji ORPHEUS w 2007 roku dyskutowano problem "klinicznych

studiów doktoranckich" (clinical PhDs). Sa to studia doktoranckie odbywajace sie

równolegle do ksztalcenia klinicznego i tym samym rozciagajace sie na dluzszy okres

czasu. Zgodzono sie, ze na poziomie rozprawy doktorskiej "kliniczne studia

doktoranckie" powinny spehliac te same standardy, co inne studia doktoranckie. W tym

kontekscie doktorat (PhD) rózni sie znaczaco od "zawodowego doktoratu" ("professional

doctorates ') wprowadzonego w niektórych krajach, który czesto bazuje na krótszym

okresie ksztalcenia naukowego).



Wnioski trzech dotychczasowych konferencji sa w pelni zgodne sie ze stanowiskiem

Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (TRENDS V, 2007, strona 25).

,,Kluczowa skladowa studiów trzeciego stopnia jest postep wiedzy dokonujacy sie poprzez

oryginalne badania naukowe, co stanowi o wyjatkowosci tego stopnia ksztalcenia i
odróznia go od stopni pierwszego i drugiego. Ksztalcenie pracowników naukowych w

stopniu doktora tworzy glówny pomost pomiedzy Europejskim Szkolnictwa Wyzszego oraz

Europejskim Obszarem Badawczymi, a wysokiej jakosci programy doktoranckie sa tym
.:.-

samym kluczowe w osiaganiu europejskich celów badawczych."

Celem niniejszej publikacji jest próba objasnienia standardów oraz, zasugerowanie

struktury europejskich studiów doktoranckich z zakresu biomedycyny i nauk o zdrowiu, w

oparciu o poprzednie uzgodnienia ORPHEUS oraz inne znaczace dokumenty dotyczace

tego zagadnienia.

2. Kryteria przyjecia

aj Kwalifikacje

Zgodnie z zalozeniami procesu bolonskiego (wraz z uzupelniajacymi ustaleniami

berlinskimi) przyjecie na studia doktoranckie powinno opierac sie na stwierdzeniu

posiadania stopnia magistra, ale zasada ta nie zawsze obowiazuje. W niektórych krajach

przyjecie na studia doktoranckie moze odbywac sie równolegle z odbywaniem studiów

magisterskich, ale stopien naukowy doktora moze byc przyznany jedynie po uzyskaniu

stopnia magistra. W innych kraj ach stopien naukowy doktora mozna uzyskac niezaleznie,

w oparciu o ocene pracy doktorskiej, bez odnoszenia sie do uzyskanych wczesniej stopni

naukowych.

Za ustalenie kryteriów przyjecia odpowiedzialne sa zwykle poszczególne uniwersytety

lub osrodki akademickie. Zwykle kryteria przyjecia wymagaja, aby kwalifikacje

kandydata byly wystarczajace do ukonczenia programu studiów doktoranckich. Kryteria

te moga obejmowac wykazanie umiejetnosci badawczych poprzez, na przyklad,

stwierdzenie uczestnictwa we wczesniejszych programach badawczych i ocene

opublikowanych artykulów, stwierdzenie uzyskiwania wysokich ocen z egzaminów

skladanych w ramach studiów licencj ackich i magisterskich, a takze -- w odniesieniu do

nauk medycznych -- ocene doswiadczenia klinicznego.



ORPHEUS zaleca, aby kwalifikacja do odbywania studiów doktoranckich opierala sie

na wczesniejszym uzyskaniu stopnia magistra lub jego równowaznika, lub na zalozeniu,

ze stopien ten zostanie uzyskany w czasie odbywania studiów doktoranckich. Niemniej

jednak, powinno dopuszczac sie mozliwosc pewnych modyfikacji tych kryteriów. Studia,

lub doswiadczenie z pracy, które doprowadza kandydata do poziomu magistra moga byc

równiez brane pod uwage.

b) Wymagania dotyczace przyjecia na studia doktoranckie

Przed przyjeciem doktoranta instytucja, której to dotyczy, powinna wziac--pod uwage

nastepujace elementy

• Jakosc naukowa projektu. Mozna to uczynic np. przez pisemna ocene zewnetrzna

projektu lub przez prezentacje projektu wobec oceniajacego panelowi. Wazne jest, aby

projekt przeznaczony dla doktoranta wykazywal duze szanse powodzenia.

• Jakosc nadzoru nad realizacja projektu -- patrz rozdzial 4.

• Zasoby niezbedne do zrealizowania projektu. Zasoby te obejmuja infrastrukture

zwiazana z potrzebami projektu, koszty biezace, koszty nadzoru realizacji projektu, a

takze stypendium dla doktoranta. Wysokosc stypendium doktoranta rózni sie w

poszczególnych krajach ijest uzalezniona od zwyczaju i dostepnych srodków. W

niektórych krajach wysokosc stypendium bedzie wystarczajace do zapewnienia

kosztów utrzymania; w innych krajach wysokosc stypendium bedzie na poziomie

uposazenia mlodszych nauczycieli akademickich. Osoby odbywajace studia

doktoranckie w zakresie nauk medycznych czesto otrzymuj a uposazenie

porównywalne z uposazeniem pracowników klinicznych. W niektórych instytucj ach

wymagana jest oplata czesnego za dostep do warsztatu badawczego.

ej Dostep do studiów doktoranckich

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci studiów doktoranckich korzystne jest, aby

osoby kwalifikowane do tych studiów byly wybierane w oparciu o konkurs otwarty dla

kandydatów z róznych krajów. Z drugiej strony, w wielu instytucjach szkolenie w ramach

studiów doktoranckich jest postrzegane jako kontynuacj a studiów magisterskich. Ponadto,

istnieje wiele dowodów na to, ze skuteczne ukonczenie studiów doktoranckich jest

uzaleznione od dobrych relacji osobistych pomiedzy studentem i jego promotorem, co

wskazuje, ze istnienie takich relacji jest potrzebne przed przyjeciem na studia

doktoranckie. Przy rozwazaniu dostepu do studiów doktoranckich powinno sie wziac pod

uwage te rózne wymagania.



3). Wymagania dotyczace Programu Studiów Doktoranckich

aj Czas trwanza programu

Programy studiów doktoranckich zwykle obejmuja okres równowazny 3-4-letniej

pracy nad programem w ramach pelnego etatu (Seminarium Salzburg Bolonia, 2005). Dla

miedzynarodowej równowaznosci stopni naukowych doktora wazne jest, aby realizowany

program mial wyznaczone granice czasowe. Sluzy to kilku celom. Po pierwsze, wyznaczenie

przedzialu czasowego gwarantuje, ze istnieje górna granica nakladu pracy naukowej, której,-
mozna oczekiwac w odniesieniu do pracy doktorskiej. Jest to skuteczny sposób unikniecia

sytuacji, w której wymagania dotyczace stopnia doktora ulegaja eskalacji w miare uplywu

czasu. Po drugie, zacheca to doktoranta do skoncentrowania sie na probIernie naukowym.

Wreszcie, pozwala to uczelniom na budowanie struktur obslugujacych ciagly strumien

doktorantów."

bj Struktura programu

Celem programu studiów doktoranckich jest wyposazenie studentów w wiedze i

umiejetnosci (kompetencje), które umozliwia im zostanie wykwalifikowanym badaczem; tj.

naukowcem zdolnym do prowadzenia ~iezaleznych badan. Mozna sie spodziewac, ze

niektórzy sposród nich beda kontynuowac badania naukowe zarówno w instytucjach

publicznych, jak i prywatnych, podczas gdy od pozostalych oczekuje sie wykorzystania

uzyskanych kompetencji w innych zawodach. Aby sprostac tym potrzebom programy studiów

doktoranckich powinny obejmowac::

• Szkolenie naukowe podczas którego doktorant osobiscie przeprowadza badania

naukowe i pracy naukowej, w czasie którego bezposrednio prowadzi badania

naukowe, w tym równiez zdobywa doswiadczenie w metodologii, planowaniu

eksperymentu, a takze analizowaniu i prezentacji zdobytych danych .

• - Sformalizowane kursy w trakcie studiów doktoranckich. Zaleca sie, aby program

kursów byl sformalizowany i ograniczony do okolo 6 miesiecy (okolo 30 punktów

ECTS) wliczonych do calkowitego czasu trwania programu studiów doktoranckich

(ORPHEUS 2005). Kursy te powinny zwykle obejmowac kursy ogólne, zapewniajace

doktorantowi ogólna wiedze z zakresu istotnych dyscyplin nauk medycznych, a takze

wyspecjalizowane kursy fakultatywne, zapewniajace naj nowsza wiedze i pozwalajace

na wsparcie doktorantów w ich szkoleniu naukowy, ..

• - Szkolenie w umiejetnosciach przenoszalnych. Moga one obejmowac szkolenie

doktorantów w prezentowaniu swoich badan (ustnie/ w formie plakatu), w nauczaniu



akademickim, w umiej etnosciach jezykowych, w zarzadzaniu proj ektem, w krytycznej

ocenie literatury naukowej, w nadzorowaniu pracy techników i(lub) studentów, a

takze w nawiazywaniu kontaktów krajowych i miedzynarodowych. Szkolenie w

umiejetnosciach przenoszalnych powinno stanowic znaczna czesc sformalizowanych

kursów skladowych studiów doktoranckich.

ej Zapewnienie jakosci

Zaleca sie, aby programy studiów doktoranckich byly poddawane regularnym

ocenom, zarówno wewnetrznym, jak i zewnetrznym .. JakoSC programu studiów

doktoranckich moze byc zabezpieczona przez: a) regularna ocene postepu i planów

poszczególnych doktorantów (raporty, spotkania komisji doktoranckiej, lub grupy

monitorujacej postep realizacji programu), (b) ocene jakosci kursów doktoranckich

poprzez uzyskanie informacji zwrotnej od specjalistów w danej dziedzinie, od nauczycieli

i od uczestników kursów, co zapewni stala ocene i poprawe jakosci programu szkolenia.

4. Wymagania w stosunku do promotora

Wykwalifikowany opiekun stanowi podstawowy element sukcesu studiów

doktoranckich. Kierownictwo naukowe powinno byc dobierane indywidualnie, by wyjsc

naprzeciw oczekiwaniom poszczególnych doktorantów oraz zapewnic ich rozwój w toku

studiów doktoranckich. W procesie doboru promotorów nalezy wziac pod uwage

nastepujace czynniki:

• Wymagania akademickie. Promotor powinien posiadac kompetencje naukowe w

reprezentowanej dziedzinie, to znaczy byc aktywnym naukowo i systematycznie

prowadzic badania, oglaszane w recenzowanych czasopismach. Wymaga sie, aby

posiadal stopien naukowy doktora lub jego odpowiednik. Promotor powinien takze

wspólpracowac z wieloma miejscowymi i zagranicznymi badaczami, aby móc

wprowadzic doktoranta do spolecznosci naukowej. Dodatkowo oczekuje sie, aby

promotor posiadal formalne przeszkolenie do tej roli .

• Odpowiedzialnosc.J est pozadane, aby promotor byl dyspozycJjny podczas calego

okresu studiów doktoranckich. Jego opieka powinna obejmowac ogólne doradztwo

naukowe, pomoc w kierowaniu projektem, wskazówki pomagajace w identyfikacji

oraz zapoczatkowaniu projektów bedacych kontynuacja dotychczasowych badan,

asyste podczas pisania publikacji oraz pomoc w rozwoju zawodowym. Wskazane



jest, aby liczba doktorantów przypadajaca na jednego opiekuna byla mozliwa do

pogodzenia zjego obciazeniem praca.

• Relacja pomiedzy studentem ajego opiekunem. Ta relacja jest kluczem dla

zakonczonej sukcesem realizacji programu studiów doktoranckich i wymaga

obustronnego szacunku, planowania, uzgodnionego podzialu odpowiedzialnosci

oraz czynnego uczestnictwa obu stron.

• Zaleca sie, aby kazdy doktorant posiadal przynajmniej jednego WSpól?Eiekuna

poza swoim glównym promotorem, co pozwoli na zrealizowanie wszystkich

aspektów programu studiów doktoranckich. Jednakze nalezy dokladnie okreslic

zakres odpowiedzialnosci kazdej z tych osób.

5. Wymagania w stosunku do prac doktorskich

Praca doktorska stanowi podstawe do oceny czy student studiów doktoranckich

(doktorant) nabyl umiej etnosc przeprowadzania) niezaleznych, oryginalnych i znaczacych

badan oraz czy umie krytycznie oceniac prace innych naukowców.

Zgodnie z "Deklaracja z Zagrzebia" punktem odniesienia dla prac doktorskich w

biomedycynie i naukach o zdrowia powinna byc równowaznosc z co najmniej trzema

recenzowanymi artykulami ,opublikowanymi w calosci w czasopismach o zasiegu

miedzynarodowym. Oprócz wspomnianych artykulów doktorant powinien dostarczyc

pelny przeglad literatury z odniesieniem do tematu jego badan oraz pelny opis celów

badania, metod, wyników, dyskusji i wniosków. W przypadku, gdy praca naukowa

doktoranta prezentowane jest w innej formie, na przyklad jako monografia, komisja

oc.emaJaca powinna sie upewnic, ze wklad w rozwój nauki jest porównywany z wyzej

wspomnianym kryterium.

Niezalezny wklad doktoranta powinien byc jasno wykazany poprzez okreslenie

stopnia j ego udzialu w badaniu oraz poswiadczenie pracy wykonanej przez innych.

W przypadku artykulów lub manuskryptów o charakterze prac zbiorowych powinno byc

oswiadczenie wspólautorów wykazujace iz doktorant wniósl istotny i niezalezny wklad.

Celem pobudzenia internacjonalizacji zaleca sie) by prace doktorskie byly pisane i

optymalnie równiez bronione, po angielsku. Jednak nie zawsze jest to mozliwe i pozadane,,
szczególnie jezeli projekty dotycza badan specyficznie zwiazanych z danym krajem

Streszczenie pracy doktorskiej powinno byc opublikowane równiez w jezyku lokalnym

(krajowym).



Celem porównania róznych programów studiów doktoranckich prace doktorskie

powinny byc, jezeli jest to mozliwe, publikowane na stronie internetowej wyzszej uczelni. W

przypadku kiedy patent, zastrzezone prawa autorskie lub inne powody to uniemozliwiaja

przynajmniej streszczenia tych prac powinny byc dostepne.

6. Ocena pracy doktorskiej

Komitety oceniajace sa zwykle powolywane przez uniwersytet, lub instytucje w

której przeprowadzono doktorat. Poniewaz praca doktorska (thesis) stanowi glówna podstawe

przyznania stopnia doktora, aby zapewnic jej wysokajakosc na poziomie miedzynarodowym

wazne jest, aby oceniana byla przez niezalezne osoby zewnetrzne stosunku do srodowiska w

którym przeprowadzono doktorat, niezwiazane z nim i nie pozo staj ace w konflikcie

interesów. Internacjonalizacja doktoratu ulegnie wzmocnieniu, jesli przynajmniej jeden

czlonek komitetu oceniajacego bedzie pochodzil z innego kraju. Wszyscy czlonkowie

komitetu winni byc samodzielnymi i czynnymi pracownikami naukowymi.

Wazne sjest ,aby instytucj a posiadala jasne kryteria oceny pracy doktorskiej, w

szczególnosci w odniesieniu do liczby i standardów oczekiwanych prac, , czy powinny byc

opublikowane, czy w formie manuskryptu, jak równiez odnosnie zawartosci i dlugosci

towarzyszacej pracy przegladowej. Zaleca sie, aby proces oceny nie trwal dluzej niz trzy

mIesIace .

Ocena negatywna. Jesli chodzi o ocene negatywna pracy doktorskiej w wiekszosci

przypadków doktorant uzyskuje szanse jej ponownego napisania. W przypadku negatywnej

oceny publicznej obrony, zezwala sie na dodatkowa obrone Jezeli pojawia sie problem przy

ponownej obronie praca zostaje zwykle odrzucona.

7.Wnioski

Celem dokumentu bylo zdefiniowanie podstawowych elementów europ ejskiego

doktoratu w biomedycynie i naukach o zdrowiu oraz wskazanie' czynników, które moga

przyczynic sie do podniesienia jego jakosci. Tresci i wymagania zwiazane ze stopniem

doktora beda niewatpliwie róznic sie pomiedzy krajami, uniwersytetami i wydzialami. Jezeli

jednak wartosc stopnia doktora ma byc utrzymana i podwyzszona, pewien poziom

harmonizacji istniejacych obecnie standardów i celów jest konieczny. Zamiarem tego

dokumentu jest sluzyc pomoca w tym kierunku.

http:// .orpheus- med.org


