WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYM ROK AKADEMICKI 2018/2019
1. Na pierwszy rok studiów mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra
lub równorzędny z zakresu chemii, fizyki, matematyki, biologii oraz dyscyplin pokrewnych,
które uzyskały odpowiedni tytuł zawodowy przed zakończeniem rekrutacji na studia
doktoranckie.
2. Przyjęcie na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania
kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskanych ocen w ramach limitu miejsc.
3. Liczbę miejsc na studia doktoranckie stacjonarne ustala Rektor na wniosek Dziekana
Wydziału.
4. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wystąpić do Rektora z wnioskiem
o zwiększenie liczby miejsc.
5. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji na Wydziale sprawuje Dziekan.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów
Doktoranckich powołana przez Dziekana i zatwierdzona przez Radę Wydziału.
7. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich należy
w szczególności:
 przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów,
 zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego,
 przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i sporządzanie dokumentacji,
 wydawanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia i przesłanie ich kandydatom
za potwierdzeniem odbioru, odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na
studia za potwierdzeniem odbioru.
8. Ustala się następujące kryteria rekrutacji:
 ocena kompetencji kandydata z zakresu tematyki pracy dyplomowej, wybranej przez
kandydata tematyki pracy doktorskiej, znajomości technik laboratoryjnych, itp. w
formie rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów – 15,
 ocena na dyplomie – maksymalna liczba punktów – 5,
 dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub zawodowe kandydata.– maksymalna liczba
punktów – 5.
Ocena rozmowy kwalifikacyjnej - każdy z 5 członków Komisji może przyznać od 0 do 3 pkt.,
co oznacza, że całkowita liczba punktów za rozmowę może wynosić od 0 do 15 pkt.
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Ocena na dyplomie oceniana jest jako:
5.0 (bdb) – 5 punktów,
4.5 (db+) – 4.5 punktu,
4.0 (db) – 4.0 punkty.
Aktywność naukowa i pozanaukowa oceniana jest jako suma punktów za:


współautorstwo jednej lub więcej publikacji (opublikowanej lub przyjętej do druku)
w czasopiśmie z listy filadelfijskiej (2 punkty) lub spoza listy filadelfijskiej (1
punkt),



współautorstwo komunikatu prezentowanego przez kandydata na konferencji
naukowej (1 punkt),



zrealizowane, minimum jednomiesięczne, krajowe i zagraniczne staże naukowe
(2 punkty),



nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe (1 punkt),



zgłoszenia patentowe (2 punkt),



udział w projektach badawczych - jako kierownik (2 punkty), jako wykonawca
(1 punkt),



ukończenie drugiego lub kolejnego kierunku studiów na poziomie licencjackim lub
wyższym (2 punkty),



uzyskanie certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 w skali
globalnej biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego (2 punkty),



udział w programach wymiany międzynarodowej (1 punkt).

Maksymalna liczba punktów, które kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym
to 25 punktów.
9. Kandydat na studia doktoranckie składa w wyznaczonym terminie oraz miejscu
następujące dokumenty:


podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Dziekana Wydziału
z zaznaczeniem dziedziny i dyscypliny;



życiorys kandydata;



kserokopia obu stron nowego dowodu osobistego;



kserokopia pierwszej strony indeksu oraz strony indeksu zawierającej ocenę pracy
magisterskiej oraz wynik egzaminu magisterskiego;
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oryginał

lub

uwierzytelniony

odpis

dyplomu

ukończenia

szkoły

wyższej

z tytułem magistra (w przypadku ukończenia dwustopniowych studiów magisterskich
oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomów ukończenia studiów pierwszego
i drugiego stopnia) albo w przypadku magistrantów tegorocznych – zaświadczenie;


4 zdjęcia legitymacyjne podpisane;



opinia o przydatności do pracy naukowej (z bieżącego roku) oraz pisemna zgoda
samodzielnego pracownika naukowego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego i
stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej;



zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia
na studiach III stopnia w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie naukowej
chemia;



potwierdzona dokumentacja ewentualnych osiągnięć naukowych;



miejscem

składania

dokumentów

jest

Dziekanat

Wydziału

Matematyczno-

Przyrodniczego.
10. Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
11. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich służy
odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Tryb rekrutacji
1. Ustalenie przez Rektora Akademii limitu miejsc przyjęć na studia doktoranckie
stacjonarne.
2. Ogłoszenie warunków i harmonogramu rekrutacji zgodnie z terminami uchwalonymi
przez Senat Akademii.
3. Składanie dokumentów przez kandydatów w Dziekanacie Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego.
4. Poinformowanie kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przez Wydziałową Komisję
Kwalifikacyjną.
6. Ogłoszenie wyników rekrutacji.
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