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załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 21/18 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM  

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 
 
 

WYDZIAŁ BIOLOGII: STUDIA DOKTORANCKIE Z BIOLOGII, EKOLOGII I MIKROBIOLOGII 

Forma studiów Stacjonarne  

Forma rekrutacji Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin i miejsce  

składania dokumentów  

03-14 września 2018 roku 

Dziekanat Wydziału Biologii UG, pok. C/204 

Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk 

Termin i miejsce  

rozmowy kwalifikacyjnej 

18-19 września 2018 roku 

Wydział Biologii UG, pok. C/203 

Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk 

Termin ogłoszenia wyników 21 września 2018 roku 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej UG);  

2) Życiorys;  

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o zdanym egzaminie 

magisterskim;  

4) Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (ocena uzyskana z egzaminu w toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich lub certyfikat znajomości języka angielskiego);  

5) Opinia przyszłego opiekuna naukowego (posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego), wraz z akceptacją 

kierownika jednostki macierzystej przyszłego opiekuna naukowego;  

6) 1 kolorowa fotografia o wymiarach 45 mm x 65 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

Warunki rekrutacji 1) Średnia ocen przedstawiająca osiągnięcia kandydata w toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (punkty uzyskane za 

średnią ocen x współczynnik 0,5), z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, z tym że za średnią wynoszącą mniej niż 4,0 – 0 pkt;  

2) Ocena za pracę magisterską lub wynik studiów, których warunkiem ukończenia nie jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej, wpisany na 

dyplomie ukończenia studiów (punkty x współczynnik 0,5):  

a) bardzo dobry – 5 pkt,  

b) dobry plus – 4,5 pkt,  

c) dobry – 4 pkt,  

d) mniej niż dobry – 0 pkt;  

3) Znajomość języka angielskiego, potwierdzona oceną uzyskaną z egzaminu w toku studiów lub certyfikatem językowym (punkty uzyskane za 

ocenę lub stopień certyfikatu x współczynnik 0,2):  

a) bardzo dobry lub A – 5 pkt,  

b) dobry plus lub B – 4,5 pkt,  

c) dobry lub C – 4 pkt,  

d) mniej niż dobry lub C – 0 pkt; 
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4) Udokumentowane publikacje w czasopismach naukowych z listy A i B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz monografiach 

naukowych:  

a) publikacja punktowana w zakresie 41-50 pkt., zgodnie z wykazem MNiSW – 5 pkt za każdą publikację, 

b) publikacja punktowana w zakresie 25-40 pkt., zgodnie z wykazem MNiSW – 4 pkt za każdą publikację, 

c) publikacja punktowana w zakresie 15-24 pkt., zgodnie z wykazem MNiSW – 2 pkt za każdą publikację,  

d) publikacja punktowana w zakresie 1-14 pkt., zgodnie z wykazem MNiSW, lub rozdział w monografii naukowej – 1 pkt za każdą publikację 

lub rozdział;  

e) inna publikacja – 0,5 pkt za każdą publikację. 

Punkty są przyznawane w zależności od punktacji zgodnej z wykazem obowiązującym w roku, w którym publikacja została opublikowana; 

publikację uznaje się za przyjętą do opublikowania w momencie nadania numeru DOI. 

5) Udokumentowane prezentacje na konferencjach naukowych:  

a) w przypadku prezentacji na konferencji skierowanej do pracowników naukowych – 1 pkt za każdą prezentację, 

b) w przypadku prezentacji na konferencji o zasięgu lokalnym, np. konferencji dla studentów lub doktorantów – 0,5 pkt za każdą prezentację; 

6) Udokumentowane staże naukowe powyżej 1 miesiąca – 1 pkt za każdy staż;  

7) Nagrody naukowe uzyskane w toku studiów – 0,5 pkt za każdą nagrodę; 

8) Rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której kandydat przedstawi dotychczasowe osiągnięcia i plany naukowe oraz wykaże się wiedzą z zakresu 

dyscypliny planowanych studiów (biologia, ekologia, mikrobiologia) – 0-5 pkt; 

Kandydat, który uzyska 0 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zostać przyjęty na studia doktoranckie. 

Wynik uzyskany w rekrutacji wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie w ramach uwzględnionego limitu przyjęć: 6 pkt. 

Dodatkowe informacje mgr Iwona Mucha  

ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pok. C/204,  

tel.: +48 58 523 60 08  

e-mail: iwona.mucha@biol.ug.edu.pl 

 

  

mailto:iwona.mucha@biol.ug.edu.pl
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WYDZIAŁ CHEMII: STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

23 lipca – 17 sierpnia 2018 roku 

Dziekanat Wydziału Chemii, pok. F1 

ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk 

Termin ogłoszenia wyników 24 sierpnia 2018 roku 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej Wydziału Chemii); 

2) Pisemna rekomendacja nauczyciela akademickiego, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

będącego pracownikiem Wydziału Chemii lub Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed; 

3) Indeks studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia z toku 

studiów; 

4) Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 

zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 

5) Życiorys; 

6) 2 fotografie o wymiarach 45 mm x 65 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

7) Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje lub osiągnięcia (certyfikaty językowe, dorobek naukowy, w tym publikacje, nagrody 

naukowe, staże, członkostwo w kołach naukowych); 

Warunki rekrutacji 1) Punkty za średnią ocen, obliczoną: 

a) w przypadku jednolitych studiów magisterskich – ze wszystkich ocen, 

b) w przypadku pozostałych studiów – według wzoru: (średnia wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia + średnia 

wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów drugiego stopnia) : 2 = średnia ocen.  

Punkty za średnią ocen (0 – 60 pkt) = (średnia ocen – 3,5) x 40; 

2) Punkty za wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów (0 – 15 pkt) = (wynik – 2) x 5; 

3) Znajomość języka obcego – zgodnie ze stopniem certyfikatu (0 – 5 pkt):  

a) CPE – 5 pkt,  

b) CAE – 4 pkt,  

c) FCE – 3 pkt,  

d) certyfikat UG lub ekwiwalent – 1 pkt; 

4) Dorobek naukowy (0 – 15 pkt):  

a) publikacja z listy JCR – 4 pkt za każdą publikację (dodatkowo 2 punkty za autorstwo: autor pierwszy lub korespondencyjny),  

b) publikacja spoza listy JCR (za każdą publikację): 

 rozdział w książce – 2 pkt (dodatkowo 1 punkt za autorstwo: autor pierwszy lub korespondencyjny),  

 komunikat ustny na konferencjach zagranicznych bądź krajowych – 2 pkt,  

 współautorstwo w komunikacie ustnym lub poster – 1 pkt; 

5) Inne osiągnięcia: staże, nagrody naukowe, członkostwo w kołach naukowych, udział w organizacji konferencji naukowej (0 – 5 pkt) – po 1 pkt 

za każde osiągnięcie. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 100. 

Dodatkowe informacje Katarzyna Cymbała, tel.: +48 58 523 50 30, e-mail: dziekanat.chemia@ug.edu.pl 

 

mailto:dziekanat.chemia@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ CHEMII: NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE CHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA PRZY WYDZIALE CHEMII 

Forma studiów Niestacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

23 lipca – 17 sierpnia 2018 roku 

Dziekanat Wydziału Chemii, pok. F1 

ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk 

Termin i miejsce  

rozmowy kwalifikacyjnej 

Kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą wiadomości e-mail. 

Termin ogłoszenia wyników 31 sierpnia 2018 roku 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej Wydziału Chemii); 

2) Pisemna rekomendacja nauczyciela akademickiego, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

będącego pracownikiem Wydziału Chemii lub Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed; 

3) Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 

zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 

4) Życiorys; 

5) Zaświadczenie o stażu pracy zawodowej (określające liczbę lat pracy); 

6) 2 fotografie o wymiarach 45 mm x 65 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

7) Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje lub osiągnięcia (certyfikaty językowe, dorobek naukowy, w tym publikacje, nagrody 

naukowe, staże, członkostwo w kołach naukowych). 

Warunki rekrutacji 1) Zgodność profilu ukończonych studiów wyższych z celami kształcenia na studiach doktoranckich (max. 3 pkt), potwierdzona dyplomem 

ukończenia:  

a) studiów na kierunku chemicznym lub związanym z ochroną środowiska – 3 pkt,  

b) studiów z zakresu dziedzin pokrewnych – 2 pkt, 

c) innych studiów – 1 pkt; 

2) Punkty za wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów (max. 3 pkt): 

a) bardzo dobry – 3 pkt,  

b) dobry plus – 2 pkt, 

c) dobry – 1 pkt, 

d) mniej niż dobry – 0 pkt; 

3) Staż pracy zawodowej (max. 3 pkt) – 0,5 pkt za każdy rok pracy; 

4) Dorobek naukowy (max. 6 pkt):  

a) publikacja z listy JCR – 2 pkt (dodatkowo 1 punkt za współautorstwo: autor pierwszy lub korespondencyjny), 

b) publikacja spoza listy JCR lub rozdział w książce – 1 pkt (dodatkowo 0,5 pkt za współautorstwo: autor pierwszy lub korespondencyjny), 

c) komunikat ustny – 1 pkt,  

d) współautorstwo komunikatu ustnego lub posteru – 0,5 pkt; 

5) Znajomość języka obcego – zgodnie ze stopniem certyfikatu (0 – 3 pkt):  

a) CPE – 3 pkt,  

b) CAE – 2 pkt,  

c) FCE – 1 pkt,  

d) certyfikat UG lub ekwiwalent – 0,5 pkt; 
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6) Prezentacja tematyki badań planowanej rozprawy doktorskiej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (max. 12 pkt). 
 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 30. 

Dodatkowe informacje Katarzyna Cymbała 

tel.: +48 58 523 50 30 

e-mail: dziekanat.chemia@ug.edu.pl 

 

  

mailto:dziekanat.chemia@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ CHEMII: INTERNATIONAL PH.D. PROGRAMME „CHEMISTRY FOR HEALTH AND THE ENVIRONMENT” (INTERCHEM) 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu 

Termin i miejsce 

składania dokumentów 

23 lipca – 17 sierpnia 2018 roku 

Dziekanat Wydziału Chemii, pok. F1 

ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk 

Termin i miejsce 

rozmowy kwalifikacyjnej 

oraz egzaminu 

Kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminu za pomocą wiadomości e-mail. 

Termin ogłoszenia 

wyników 

31 sierpnia 2018 roku 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej Wydziału Chemii); 

2) Pisemna rekomendacja nauczyciela akademickiego, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

będącego pracownikiem Wydziału Chemii lub Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed; 

3) Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (lub studiów 

równorzędnych) albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 

4) Życiorys; 

5) 2 fotografie o wymiarach 45 mm x 65 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

6) Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje lub osiągnięcia (certyfikaty językowe, dorobek naukowy, w tym publikacje, nagrody, 

członkostwo w kołach naukowych). 

Warunki rekrutacji 1) Egzamin ustny (max. 30 pkt) – 3 pytania z wiedzy ogólnej w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia (3 x max. 10 pkt za odpowiedź na 

każde pytanie); 

2) Zgodność profilu ukończonych studiów wyższych z celami kształcenia na studiach doktoranckich (max. 3 pkt), potwierdzona dyplomem 

ukończenia:  

a) studiów na kierunku chemicznym lub związanym z ochroną środowiska – 3 pkt,  

b) studiów z zakresu dziedzin pokrewnych – 2 pkt, 

c) innych studiów – 1 pkt; 

3) Punkty za wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów (max. 6 pkt): 

a) bardzo dobry – 6 pkt,  

b) dobry plus – 4 pkt, 

c) dobry – 2 pkt, 

d) mniej niż dobry – 0 pkt; 

4) Dorobek naukowy (max. 6 pkt):  

a) publikacja z listy JCR – 2 pkt (dodatkowo 1 punkt za współautorstwo: autor pierwszy lub korespondencyjny), 

b) publikacja spoza listy JCR lub rozdział w książce – 1 pkt (dodatkowo 0,5 pkt za współautorstwo: autor pierwszy lub korespondencyjny),  

c) komunikat ustny – 1 pkt,  

d) współautorstwo komunikatu ustnego lub posteru – 0,5 pkt; 

5) Znajomość języka obcego – zgodnie ze stopniem certyfikatu (max. 3 pkt):  

a) CPE – 3 pkt,  

b) CAE – 2 pkt,  
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c) FCE – 1 pkt,  

d) certyfikat UG lub ekwiwalent – 0,5 pkt; 

6) Prezentacja tematyki badań planowanej rozprawy doktorskiej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (max. 12 pkt); 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 60. 

Dodatkowe informacje Katarzyna Cymbała 

tel.: +48 58 523 50 30 

e-mail: dziekanat.chemia@ug.edu.pl 

 

  

mailto:dziekanat.chemia@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ CHEMII: MIĘDZYWYDZIAŁOWE INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE CHEMIA Z FIZYKĄ (CHEMFIZ)* 
Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

23 lipca – 17 sierpnia 2018 roku 

Dziekanat Wydziału Chemii, pok. F1, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk 

Termin i miejsce  

rozmowy kwalifikacyjnej 

Kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą wiadomości e-mail. 

Termin ogłoszenia 

wyników 

31 sierpnia 2018 roku 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej Wydziału Chemii); 

2) Temat planowanej rozprawy doktorskiej oraz szczegółowy opis zadania badawczego planowanego do realizacji w ramach projektu wraz z 

harmonogramem oraz pisemną rekomendacją nauczyciela akademickiego, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, będącego pracownikiem Wydziału Chemii lub Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG; 

3) Indeks studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia z toku 

studiów; 

4) Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (lub studiów 

równorzędnych) albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 

5) Życiorys; 

6) 2 fotografie o wymiarach 45 mm x 65 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

7) Dokumentacja potwierdzająca dorobek naukowy; 

Warunki rekrutacji 1) Dorobek naukowy – dotychczasowe osiągnięcia naukowe (max. 20 pkt):  

a) publikacja z listy JCR – 5 pkt (dodatkowo 2 punkty za autorstwo: autor pierwszy lub korespondencyjny), 

b) recenzowana publikacja spoza listy JCR lub rozdział w książce – 2 pkt,  

c) patent – 5 pkt, 

d) zgłoszenie patentowe – 3 pkt, 

e) komunikat ustny na konferencji – 2 pkt,  

f) współautorstwo komunikatu ustnego lub posteru na konferencji – 1 pkt; 

2) Ocena tematu planowanej rozprawy doktorskiej oraz szczegółowego opisu zadania badawczego planowanego do realizacji w ramach projektu 

wraz z harmonogramem (max. 30 pkt); 

3) Punkty za średnią ocen, obliczoną: 

a) w przypadku jednolitych studiów magisterskich – ze wszystkich ocen, 

b) w przypadku pozostałych studiów – według wzoru: (średnia wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia + średnia 

wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów drugiego stopnia) : 2 = średnia ocen. 

Punkty za średnią ocen (0 – 30 pkt) = (średnia ocen – 3,5) x 20.  

4) Rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której kandydat przedstawi dotychczasowe osiągnięcia, plany naukowe oraz motywację do podjęcia studiów 

doktoranckich CHEMFIZ (max. 20 pkt);   

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 100. 

Dodatkowe informacje Katarzyna Cymbała, tel.: +48 58 523 50 30, e-mail: dziekanat.chemia@ug.edu.pl 

* Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Chemia z Fizyką (CHEMFIZ) będą obowiązywać pod warunkiem 

utworzenia studiów do dnia 30 czerwca 2018 roku. 

mailto:dziekanat.chemia@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ EKONOMICZNY**: NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z EKONOMII 

Forma studiów Niestacjonarne 

Forma rekrutacji Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin rejestracji 

elektronicznej 
od 20 czerwca 2018 r. do 19 września 2018 r. 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

od 20 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 11-14  

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131 

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot 

Termin i miejsce rozmowy 

kwalifikacyjnej 

27 września 2018 roku 

Do dnia 26 września 2018 r. do kandydatów zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o miejscu i przybliżonej godzinie rozpoczęcia 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz podania jest dostępny na stronie internetowej: 

http://ekonom.ug.edu.pl/web/sd/index.html?lang=pl); 

2) Życiorys (formularz jest dostępny na stronie internetowej: http://ekonom.ug.edu.pl/web/sd/index.html?lang=pl);  

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;  

4) Świadectwo pracy lub zaświadczenie o stażu pracy zawodowej lub dydaktycznej (liczba lat);  

5) 2 fotografie o wymiarze 45 mm x 65 mm; 

6) Zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za niestacjonarne studia doktoranckie;  

7) Podanie adresu e-mail;  
 

Dodatkowo kandydat może złożyć: 

8) Wykaz posiadanych publikacji naukowych; 

9) Opinię sporządzoną przez nauczyciela akademickiego z Wydziału Ekonomicznego UG, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, o którym mowa w Warunkach rekrutacji, pkt 7, lit. c;  

10) Prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, tj. z wyłączeniem dyscyplin: finanse, 

nauki o zarządzaniu i towaroznawstwo 

Warunki rekrutacji 

 

1) Zgodność profilu ukończonych studiów wyższych z celami kształcenia na studiach doktoranckich (do 3 pkt) – ukończenie studiów na 

kierunku:  

a) ekonomia  – 3 pkt,  

b) z dziedziny nauk społecznych – 2 pkt,  

c) innym niż wymienione w lit. a i b  – 1 pkt; 

2) Wynik ukończenia studiów (ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich) – do 3 pkt:  

a) bardzo dobry – 3 pkt; 

b) dobry plus – 2 pkt; 

c) dobry – 1 pkt;  

Kandydat, którego ocena na dyplomie jest niższa niż dobra, nie może zostać przyjęty na studia doktoranckie. 

3) Staż pracy zawodowej – do 3 pkt: 1 pkt za każdy rok pracy; 

4) Posiadanie publikacji i opracowań naukowych – do 6 pkt, w tym:  

a) raporty zakończonych projektów badawczych, książki lub rozdziały w książkach – do 6 pkt, 

b) artykuły w języku obcym – do 3 pkt,  

c) artykuły w polskich czasopismach naukowych – do 2 pkt;  

http://ekonom.ug.edu.pl/web/sd/index.html?lang=pl
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5) Znajomość języków obcych sprawdzona przez lektora w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – do 3 pkt; 

6) Prezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej problematyki przyszłej rozprawy doktorskiej – do 6 pkt, w tym:  

a) prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej – do 6 pkt, 

b) wskazanie rodzaju problemu ekonomicznego, którego dotyczy problematyka rozprawy – do 4 pkt,  

c) wskazanie jedynie sfery gospodarki objętej problematyką rozprawy – do 2 pkt;  

7) Sposób wyboru opiekuna naukowego – do 3 pkt, w tym:  

a) przedstawienie pisemnej pozytywnej opinii dotyczącej kandydata, sporządzonej przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – 3 pkt; 

b) wybór opiekuna na podstawie wykazu tematycznego podanego przez potencjalnych opiekunów naukowych z Wydziału – 2 pkt,  

c) wskazanie jedynie osoby z Wydziału – 1 pkt; 

8) Ocena przedstawienia przez kandydata jego zainteresowań badawczych oraz motywacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – do 3 pkt, w tym:  

a) charakterystyka przygotowań do napisania rozprawy doktorskiej – 3 pkt, 

b) wykazanie zdolności do prowadzenia działalności badawczej – 2 pkt,  

c) uzasadnienie jedynie chęci dokształcenia ekonomicznego – 1 pkt;  

Dodatkowe informacje 

Informacje na stronie internetowej Wydziału: 
 

Wydział Ekonomiczny, http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/?lang=pl&ao=studia_doktoranckie 

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131 

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot 
 

Kontakt:  

Mirosława Dudek 

tel.: +48 58 523 12 48 

e-mail: m.dudek@ug.edu.pl  

** Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii będą obowiązywać pod warunkiem osiągnięcia określonego limitu przyjęć na 

Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania. 

  

http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/?lang=pl&ao=studia_doktoranckie
mailto:m.dudek@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ EKONOMICZNY I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA:  

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

Rejestracja elektroniczna w systemie IRK na Studia Doktoranckie: od 20 czerwca 2018 roku 
 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

20 czerwca – 20 lipca 2018 r. oraz 28 sierpnia – 31 sierpnia 2018 roku 

Dziekanat Wydziału Zarządzania UG, pok. 121 

ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot  
 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:  

7 września 2018 roku od godz. 9:00 

Dziekanat Wydziału Zarządzania UG, pok. 100 

Do dnia 4 września 2018 r. do kandydatów zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o przybliżonej godzinie rozpoczęcia rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz podania jest dostępny na stronie internetowej: 

http://ekonom.ug.edu.pl/web/sdmws/index.html?lang=pl&ao=rekrutacja lub http://wzr.pl/studia/index.php?str=425); 
2) Życiorys zawierający również krótką prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej (formularz życiorysu jest dostępny na stronie internetowej: 

http://ekonom.ug.edu.pl/web/sdmws/index.html?lang=pl&ao=rekrutacja lub http://wzr.pl/studia/index.php?str=425); 
3) 3 zdjęcia o wymiarach 45 mm x 65 mm; 

4) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 

5) Dodatkowo kandydat może złożyć: 

a) wykaz posiadanych publikacji naukowych,  

b) opinię nauczyciela akademickiego z Wydziału Ekonomicznego lub Wydziału Zarządzania UG, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego,  

c) opis koncepcji rozprawy doktorskiej – z dziedziny nauk ekonomicznych (w dyscyplinach: ekonomia, zarządzanie, finanse). 

Warunki rekrutacji 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym nie mogą brać udziału pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni Wydziału Ekonomicznego 

i Wydziału Zarządzania UG. 
 

Po złożeniu wymaganych dokumentów kandydat wybiera przyszłego opiekuna naukowego z oferty przedstawionej w programie studiów (kandydat 

samodzielnie uzgadnia termin spotkania z przyszłym opiekunem naukowym w celu uzyskania jego opinii). W przypadku, gdy kandydat nie wybierze 

samodzielnie przyszłego opiekuna naukowego i nie złoży jego opinii, Komisja Rekrutacyjna proponuje opiekuna na podstawie złożonego podania 

kandydata i wskazanych przez niego zainteresowań naukowych.  
 

Punktacja postępowania rekrutacyjnego: 

1) Zgodność profilu ukończonych studiów magisterskich z celami kształcenia na studiach doktoranckich – max. 3 pkt: 

a) w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk ekonomicznych (w dyscyplinach: ekonomia, zarządzanie, finanse) w UG – 3 pkt,  

b) w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk ekonomicznych (w dyscyplinach: ekonomia, zarządzanie, finanse) poza UG – 2 pkt,  

c) w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk społecznych (poza studiami ekonomicznymi wymienionymi w lit. a i b.) – 1 pkt; 

http://ekonom.ug.edu.pl/web/sdmws/index.html?lang=pl&ao=rekrutacja
http://wzr.pl/studia/index.php?str=425
http://ekonom.ug.edu.pl/web/sdmws/index.html?lang=pl&ao=rekrutacja
http://wzr.pl/studia/index.php?str=425
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2) Wynik studiów (ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich) – max. 3 pkt: 

a) bardzo dobry – 3 pkt, 

b) dobry plus – 2 pkt, 

c) dobry – 1 pkt, 

d) niższy niż dobry – 0 punktów; 

3) Publikacje i opracowania naukowe – max. 4 pkt: 

a) Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. a przyznaje się 4 pkt: 

 autorstwo albo współautorstwo artykułu w czasopiśmie zamieszczonym w części A ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego 

na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej w systemie 

IRK na studia doktoranckie, lub 

 autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 2 artykułów w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism (w 

postępowaniu rekrutacyjnym punkty przyznaje się wyłącznie w przypadku artykułów opublikowanych w czasopismach, za publikacje w 

których przyznaje się co najmniej 8 punktów zgodnie z ww. wykazem czasopism), lub 

 autorstwo albo współautorstwo monografii (do 3 autorów); 

b) Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. b przyznaje się 3 pkt: 

 autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 2 artykułów w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism oraz 

autorstwo albo współautorstwo przynajmniej jednego rozdziału w książce; 

c) Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. c przyznaje się 2 pkt: 

 autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 2 artykułów w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism, lub 

 współautorstwo monografii (do 3 autorów), lub  

 autorstwo albo współautorstwo przynajmniej dwóch rozdziałów w książce, lub 

 autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 1 artykułu w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism oraz autorstwo 

lub współautorstwo przynajmniej jednego rozdziału w książce; 

d) Za osiągnięcie lub osiągnięcia wymienione w lit. d przyznaje się 1 pkt: 

 autorstwo albo współautorstwo przynajmniej 1 artykułu w czasopiśmie zamieszczonym w części B ww. wykazu czasopism, lub 

 autorstwo albo współautorstwo przynajmniej jednego rozdziału w książce; 

4) Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ocenione na podstawie życiorysu (np. ukończone studia podyplomowe, staże i kursy zawodowe, certyfikaty 

językowe, udział w konkursach) – max. 3 pkt;  

5) Opinia o kandydacie sporządzona przez nauczyciela z akademickiego Wydziału Ekonomicznego lub Wydziału Zarządzania UG posiadającego tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – max. 3 pkt:  

a) opinia na temat projektu przyszłej rozprawy doktorskiej – 1 pkt, 

b) ocena przygotowania kandydata do prowadzenia badań naukowych – 1 pkt,  

c) zgoda sporządzającego opinię na pełnienie funkcji opiekuna naukowego – 1 pkt; 

6) Ocena przedstawienia przez kandydata jego zainteresowań badawczych oraz motywacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – max. 4 pkt. 
 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 20. 



- 13 - 

Dodatkowe informacje Informacje na stronach internetowych wydziałów: 
 

Wydział Zarządzania, http://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=425 

Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121 

ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot 
 

Kontakt:  

mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz 

tel.: +48 58 523 14 32 

e-mail: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl 
 

Wydział Ekonomiczny, http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/?lang=pl&ao=studia_doktoranckie 

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131 

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot 
 

Kontakt:  

Mirosława Dudek 

tel.: +48 58 523 12 48 

e-mail: m.dudek@ug.edu.pl  

  

http://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=425
mailto:teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl
http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/?lang=pl&ao=studia_doktoranckie
mailto:m.dudek@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: FILOLOGICZNE STUDIA DOKTORANCKIE 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin rejestracji 

elektronicznej 

Od 1 czerwca 2018 roku 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

5-6 września 2018 roku, w godzinach 10.00 – 13.00  

Wydział Filologiczny, pok. 012 

ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk 

Termin i miejsce  

rozmowy kwalifikacyjnej  

Do dnia 8 września 2018 r. do kandydatów zostanie wysłana wiadomość e-mail ze szczegółową informacją o dacie i godzinie przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (dostępne w systemie IRK na Studia Doktoranckie); 

2) Życiorys; 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 

4) 1 kolorowa fotografia o wymiarach 37 mm x 52 mm; 

5) Dokumenty dodatkowe (nieobowiązkowe): 

a) opinia o kandydatce/kandydacie sporządzona przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego (dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce), 

b)  sporządzona przez nauczyciela akademickiego deklaracja objęcia kandydatki/kandydata opieką naukową, 

c) dokumentacja dotycząca osiągnięć naukowych, publikacji lub nagród (spis publikacji oraz ich oryginały lub kopie). 

Warunki rekrutacji 1) Rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której kandydatka/kandydat przedstawi dotychczasowe osiągnięcia i plany naukowe oraz wykaże się 

znajomością zagadnień współczesnej humanistyki (max. 16 pkt). 

Komisja uwzględnia też (bez punktacji) opinię o kandydatce/kandydacie, o której mowa w części Wymagane dokumenty, pkt 6, lit. a. 

2) Wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów: 

a) bardzo dobry – 8 pkt, 

b) dobry plus – 6 pkt,  

c) dobry – 4 pkt,  

d) dostateczny plus – 2 pkt; 

3) Osiągnięcia naukowe – publikacje i referaty na konferencjach, udział w studenckim ruchu naukowym i osiągnięcia twórcze (max. 11 pkt): 

a) Publikacje naukowe i referaty na konferencjach – max. 8 pkt;  

b) Udział w studenckim ruchu naukowym (np. działalność w kole naukowym, organizacja konferencji) – max. 1 pkt za wszystkie udokumentowane 

aktywności związane z udziałem w studenckim ruchu naukowym; 

c) Osiągnięcia twórcze (np. nagrody w konkursach i na festiwalach) – max. 2 pkt za wszystkie udokumentowane osiągnięcia. 

Wynik uzyskany w rekrutacji wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie w ramach uwzględnionego limitu przyjęć: 22 pkt. 

Dodatkowe informacje Joanna Oleszek, 

tel.: +48 58 523 30 16,  

email: j.oleszek@ug.edu.pl 

 

  

mailto:j.oleszek@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ HISTORYCZNY: STUDIA DOKTORANCKIE HISTORII, HISTORII SZTUKI I ARCHEOLOGII 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

3-7 września 2018 roku  

Dziekanat Wydziału Historycznego, pok. 2.28 

ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk 

Termin i miejsce  

rozmowy kwalifikacyjnej  

13-14 września 2018 roku  

Wydział Historyczny, s. 2.61, od godziny 9.00 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 

2) Życiorys; 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem) albo zaświadczenie o zdanym 

egzaminie magisterskim; 

4) Pisemna rekomendacja kandydata sporządzona przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego, z której może wynikać również deklaracja tego nauczyciela do objęcia kandydata opieką 

naukową – w razie jego przyjęcia na studia; 

5) Wykaz dorobku naukowego (np. opublikowane książki lub artykuły, referaty wygłoszone na konferencjach) oraz dokumenty potwierdzające 

wykazany dorobek; 

6) 1 fotografia o wymiarach 37 mm x 52 mm i 1 fotografia o wymiarach 45 mm x 65 mm; 

Warunki rekrutacji 1) Wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów:  

a) bardzo dobry – 5 pkt,  

b) dobry plus – 4 pkt,  

c) dobry – 3 pkt,  

d) pozostałe oceny – 0 pkt; 

2) Dorobek naukowy (0 – 6 pkt); 

a) książka – 4 pkt; 

b) artykuł w punktowanym czasopiśmie naukowym – zgodnie z  zasadami punktacji określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego – 2 pkt; 

c) artykuł w pracy zbiorowej recenzowanej – 2 pkt; 

d) artykuł w czasopiśmie naukowym lub pracy zbiorowej nierecenzowanej – 1 pkt; 

e) noty katalogowe, biogramy, artykuły w prasie – 0,5 pkt (łącznie za wszystkie zgłoszone osiągnięcia); 

f) udział w konferencji połączony z wygłoszeniem referatu: 

 2 pkt  w przypadku konferencji międzynarodowej, 

 1 pkt  w przypadku konferencji krajowej;  

g) udział w organizacja konferencji – 1 pkt (łącznie za wszystkie zgłoszone osiągnięcia); 

h) udział w projekcie badawczym – 1 pkt (łącznie za wszystkie zgłoszone osiągnięcia); 

i) opracowanie scenariusza wystawy – 1 pkt (łącznie za wszystkie zgłoszone osiągnięcia); 

3) Znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzona oceną z egzaminu uzyskaną w toku studiów pierwszego albo drugiego stopnia: 

a) bardzo dobry – 2 pkt,  

b) pozostałe oceny – 0 pkt; 
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4) Znajomość języka klasycznego, potwierdzona oceną z egzaminu uzyskaną w toku studiów pierwszego albo drugiego stopnia:  

a) bardzo dobry – 2 pkt,  

b) pozostałe oceny – 0 pkt; 

5) Rozmowa kwalifikacyjna (0 – 15 pkt): 

a) wiedza w zakresie dyscypliny, jej metodologii i epoki dotyczącej planowanej rozprawy doktorskiej (0 – 7 pkt); 

b) przedstawienie planowanej problematyki badawczej, w tym tematu rozprawy i uzasadnienie jego wyboru, prezentacja źródeł i metodyki 

badawczej (0 – 8 pkt). 
 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 30. 

Dodatkowe informacje Dziekanat Wydziału Historycznego, pok. 2.28 

ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk 

tel.: +48 58 523 20 39 
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WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI: ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI 

Forma studiów Stacjonarne 
Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i egzaminu 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 
Do 13 lipca 2018 roku 
Biuro Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 
ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk 80-308  

Termin i miejsce egzaminu 16 lipca 2018 roku 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG 
ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk 80-308  
 

Do 13 lipca 2018 r. Kierownik Studiów Doktoranckich ogłosi na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki informację 

dotyczącą godziny rozpoczęcia egzaminu oraz numeru sali, w której będzie odbywać się egzamin. 
Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 

2) Życiorys; 
3) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu 

magisterskiego do 13 lipca 2018 roku; 
4) Pełne zestawienie ocen uzyskanych na studiach, z wyliczoną średnią ocen: 

a) z przedmiotów matematycznych – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia matematyczne, 
b) z przedmiotów informatycznych – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia informatyczne; 

5) Pisemna opinia, sporządzona przez pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora; 

sporządzenie opinii nie jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do objęcia kandydata opieką naukową – w razie jego przyjęcia na studia 

doktoranckie;  
6) 3 kolorowe fotografie o wymiarach 45 mm x 65 mm; 
7) Dodatkowa dokumentacja: informacja o osiągnięciach naukowych, publikacjach lub nagrodach; 

Warunki rekrutacji 1) Egzamin ustny – do 40 pkt (zakres zagadnień objętych egzaminem jest dostępny na stronie internetowej Wydziału); 

2) Oceny ze studiów – do 40 pkt (średnia ocen z przedmiotów matematycznych lub informatycznych x 8); 
3) Dorobek naukowy – do 20 pkt (w tym za każdą publikację z „listy filadelfijskiej” – do 5 pkt); 

Dodatkowe informacje dr hab. Witold Rosicki, profesor nadzwyczajny 
tel. : +48 58 523 21 43  
e-mail: wrosicki@mat.ug.edu.pl 
 

Obsługa administracyjna:  

Aneta Lewicka 

Biuro Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, pokój 4 
tel.: +48 58 523 20 27; e-mail: studia.doktoranckie@ug.edu.pl  

  

mailto:wrosicki@mat.ug.edu.pl
mailto:studia.doktoranckie@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI: STUDIA DOKTORANCKIE Z FIZYKI 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i egzaminu 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

Do 17 września 2018 roku 

Biuro Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG 

ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk 

Termin i miejsce egzaminu 

20 września 2018 roku 

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG 

ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 

2) Życiorys; 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (wraz z suplementem lub pełnym zestawieniem ocen 

uzyskanych w toku studiów) lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 

4) Pisemna opinia promotora pracy magisterskiej; 

5) 3 kolorowe fotografie o wymiarach 45 mm x 65 mm; 

6) Inne dokumenty dotyczące np. dotychczasowych osiągnięć naukowych, publikacji lub nagród. 

Warunki rekrutacji Punktacja egzaminu: 
 

1) Prezentacja tez i wyników pracy magisterskiej 0 – 10 pkt 

2) Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne: 

a) dwa pytania dotyczące tematyki pracy magisterskiej 

b) pytanie z listy zagadnień (dostępnej na stronie internetowej Wydziału) 

 

0 – 20 pkt 

0 – 15 pkt 

3) Oceny uzyskane w toku studiów (ustalone na podstawie suplementu lub zestawienia ocen) 

– średnia ocen x 2 

0 – 10 pkt 

4) Dodatkowe punkty (np. za dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje lub nagrody) 0 – 5 pkt 
   

Dodatkowe informacje Kierownik Studiów Doktoranckich z Fizyki: dr hab. Stanisław Kryszewski, profesor nadzwyczajny 

tel.: +48 58 523 21 92 

e-mail: fizsk@ug.edu.pl 
 

Obsługa administracyjna:  

Aneta Lewicka 

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, pokój 6 

tel.: +48 58 523 20 27; e-mail: studia.doktoranckie@ug.edu.pl 

 

  

mailto:fizsk@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO 

INTERDISCIPLINARY DOCTORAL STUDIES IN MATHEMATICAL MODELLING (IDSMM)  

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów, egzaminu i opinii przyszłego opiekuna naukowego 

Termin i miejsce składania 

dokumentów 

30 czerwca – 12 lipca 2018 roku 

Biuro Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG 

ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk 

Termin i miejsce egzaminu 13 lipca 2018 roku  

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG 

ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk 

Termin rozstrzygnięcia 

postępowania rekrutacyjnego 

20 lipca 2018 roku 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej studiów doktoranckich); 

2) Życiorys; 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (lub studiów równorzędnych) albo zaświadczenie 

o zdanym egzaminie magisterskim; 

4) Opinia promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego; 

5) Autoreferat z dołączoną dodatkową dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje, doświadczenie lub umiejętności (publikacje, nagrody, staże 

lub kursy); 

6) 3 kolorowe fotografie o wymiarach 45 mm x 65 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

7) Opinia przyszłego opiekuna naukowego – sporządzenie  opinii jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do objęcia kandydata opieką naukową 

(w razie jego przyjęcia na studia doktoranckie); 

Warunki rekrutacji 1) Wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów (0 – 10 pkt):  

a) bardzo dobry – 5 pkt; 

b) dobry plus – 3 pkt; 

c) dobry – 1 pkt; 

d) mniej niż dobry – 0 pkt. 

W przypadku absolwenta studiów matematycznych – liczba punktów x 2. 

2) Opinia, o której mowa w części Wymagane dokumenty, pkt 4 (0 – 10 pkt). 

3) Publikacje w czasopismach (0 – 5 pkt), w tym: 

a) publikacja anglojęzyczna z IF – 5 pkt; 

b) publikacja anglojęzyczna bez IF – 3 pkt; 

c) publikacja w języku polskim – 1 pkt. 

Punkty za różne publikacje podlegają sumowaniu, jednak liczba przyznanych punktów nie może przekroczyć 5. 

4) Prezentacje na konferencjach (0 – 5 pkt): 

a) prezentacja na konferencji odbywającej się w języku angielskim – 5 pkt; 

b) prezentacja na konferencji odbywającej się w języku polskim – 3 pkt. 

Punkty za różne prezentacje podlegają sumowaniu, jednak liczba przyznanych punktów nie może przekroczyć 5 (na przykład, za dwie 

prezentacje na konferencjach odbywających się w języku polskim przysługuje 5 pkt). 
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5) Dodatkowe udokumentowane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności (0 – 10 pkt), w tym za każdy posiadany certyfikat potwierdzający 

umiejętności językowe lub odbyte kursy – 2 pkt. 

Liczba przyznanych punktów nie może przekroczyć 10. 

6) Rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim (0 – 30 pkt), w tym:  

a) za ocenę merytoryczną (0 – 20 pkt); 

b) za inne aspekty związane z postawą i doświadczeniem kandydata (0 – 10 pkt). 

Wymogiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie co najmniej 25 pkt w zakresie pozostałych warunków rekrutacji. 

7) Opinia przyszłego opiekuna naukowego, o której mowa w części Wymagane dokumenty, pkt 8 (0 – 30 pkt). 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 100. 

Wynik uzyskany w rekrutacji wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie w ramach uwzględnionego limitu przyjęć: 40 pkt. 

Dodatkowe informacje Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 

tel.: +48 58 523 22 58, e-mail: studia.doktoranckie@ug.edu.pl 

 

Obsługa administracyjna: Aneta Lewicka 

Biuro Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, pokój 4  

tel.: +48 58 523 20 27; e-mail: studia.doktoranckie@ug.edu.pl 

 

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na zasadach określonych w art. 43 i art. 44 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia 

w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1501). W odniesieniu do niezbędnych dokumentów wymaganych od 

kandydatów jest stosowane również rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji 

dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 

poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1467). 

 

 

  

mailto:studia.doktoranckie@ug.edu.pl


- 21 - 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH: STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów, projektu pracy naukowej i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 
18 czerwca  27 lipca 2018 roku oraz 3 - 7 września 2018 roku 

Wydział Nauk Społecznych 

Instytut Pedagogiki, pok. A 415 

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk,  

poniedziałek – piątek, w godzinach 10.00 – 14.00 

Termin i miejsce  

rozmowy kwalifikacyjnej  

12 września 2018 roku 

Wydział Nauk Społecznych 

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, 

Instytut Pedagogiki, pok. A 419, od godziny 10.00 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie oraz kwestionariusz osobowy (dostępne na stronie internetowej: 

http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_dokt/?tpl=warunki_rekrutacji); 

2) Życiorys; 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o nadaniu tytułu magistra; 

4) Pisemna informacja o planach dotyczących pracy naukowej (projekt naukowy, mogący mieć formę projektu rozprawy doktorskiej) – max. 3 strony; 

5) Deklaracja wyboru opiekuna naukowego oraz jego pisemna zgoda na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem; 

6) Opinia przyszłego opiekuna naukowego, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o projekcie 

naukowym kandydata; 

7) 3 kolorowe fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm; 

8) Wykaz publikacji, dokumentacja osiągnięć naukowych lub innych kwalifikacji, nagrody lub certyfikaty językowe; 

Dokumenty powinny być złożone w tekturowej, podpisanej teczce. 

Warunki rekrutacji 1) Rozmowa kwalifikacyjna – do 20 pkt, w tym: 

a) Ocena zamierzeń naukowych na podstawie pisemnej informacji o planach dotyczących pracy naukowej – do 10 pkt. 

Ocenie podlegają następujące elementy: podstawy teoretyczne pracy, cel pracy, pytania i ewentualne hipotezy badawcze, planowana grupa lub 

teren badań, metody badawcze, spodziewane rezultaty badań, spodziewane implikacje naukowe lub praktyczne pracy, nowatorstwo 

podejmowanej problematyki. 

b) Wiedza z zakresu dyscypliny planowanych studiów (pedagogika) – do 10 pkt. 

2) Dotychczasowe osiągnięcia – do 5 pkt, w tym: 

a) publikacje i wystąpienia konferencyjne – do 4 pkt; 

b) nagrody lub wyróżnienia naukowe i zawodowe – do 1 pkt. 

3) Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności – do 5 pkt, w tym:  

a) ukończone studia podyplomowe, staże i kursy lub doświadczenie zawodowe zbieżne z problematyką planowanych badań lub nabyte w trakcie 

pracy w instytucjach opiekuńczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych bądź rehabilitacyjnych – do 2 pkt; 

b) certyfikat językowy z języka angielskiego (stopień powyżej FCE) lub równoważny certyfikat z innego obcego języka nowożytnego – 2 pkt. 

Od kandydatów jest wymagana co najmniej dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca aktywny udział w zajęciach prowadzonych w języku 

angielskim oraz przygotowywanie tekstów w tym języku. W przypadku nieprzedstawienia przez kandydata certyfikatu językowego, rozmowa 

kwalifikacyjna może odbywać się w języku angielskim. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 30. 

http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_dokt/?tpl=warunki_rekrutacji
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Wynik uzyskany w rekrutacji wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie w ramach uwzględnionego limitu przyjęć: 10 pkt. 
 

Schemat punktacji: 
 

Rozmowa kwalifikacyjna  

– do 20 pkt 

Dotychczasowe osiągnięcia  

– do 5 pkt 

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności  

– do 5 pkt 
SUMA 

PUNKTÓW 

Ocena 

zamierzeń 

naukowych  

– do 10 pkt 

Wiedza z zakresu 

dyscypliny 

planowanych 

studiów  

– do 10 pkt 

Publikacje 

i wystąpienia 

konferencyjne  

– do 4 pkt 

Nagrody lub 

wyróżnienia 

naukowe i 

zawodowe  

– do 1 pkt 

Ukończone studia 

podyplomowe, staże 

i kursy lub doświadczenie 

zawodowe zbieżne 

z problematyką 

planowanych badań  

– do 2 pkt 

Certyfikaty językowe 

Język 

angielski  

– 2 pkt 

Inny język 

obcy 

nowożytny 

– 2 pkt 

 

  

Dodatkowe informacje Kontakt:  

mgr Anna Wlazło 

tel.: +48 58 523 42 55, e-mail: pedaw@univ.gda.pl 

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, pok. A 415 

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk 

  

mailto:pedaw@univ.gda.pl


- 23 - 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH: STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

Terminy rejestracji internetowej: 

1 lipca – 31 sierpnia 2018 roku 
 

Terminy składania dokumentów: 

20 sierpnia – 4 września 2018 roku 
 

Miejsce składania dokumentów: 

Sekretariat Instytutu Psychologii UG, pok. C320 

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk 

poniedziałek – piątek, w godzinach pracy sekretariatu 

Termin i miejsce  

rozmowy kwalifikacyjnej  

12 – 13 września 2018 roku 

Instytut Psychologii UG, pok. C325 

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk  

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (dostępne w systemie IRK na Studia Doktoranckie); 

2) Życiorys (CV); 

3) Informacja o dotychczasowej działalności naukowej (sporządzana według wzoru, w wersji papierowej albo elektronicznej: doc lub pdf, przesyłana 

na adres e-mail sekretarza Komisji Rekrutacyjnej w terminie składania dokumentów – wzór dostępny na stronie internetowej: 

http://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_psychologii/oferta_ksztalcenia/studia_doktoranckie/rekrutacja); 

4) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 

5) 3 kolorowe fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

6) 3-stronicowy projekt pracy badawczej (w wersji papierowej albo elektronicznej: doc lub pdf, przesyłany na adres e-mail sekretarza Komisji 

Rekrutacyjnej w terminie składania dokumentów); 

7) Kwestionariusz osobowy – wzór dostępny na stronie internetowej: 

http://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_psychologii/oferta_ksztalcenia/studia_doktoranckie/rekrutacja; 

8) Opinia przyszłego opiekuna naukowego, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, jest wymagana tylko 

w przypadku doktorantów chcących realizować projekt pod opieką osób spoza Instytutu Psychologii UG; 
 

Dokumenty dodatkowe*: 

1) Opinia promotora pracy magisterskiej; 

2) Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen uzyskanej w trakcie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (dokument 

wskazany) lub suplement dyplomu; 

3) Dokumenty potwierdzające osiągnięcia dotyczące działalności naukowej lub organizacyjnej**. 
 

* Dokumenty dodatkowe nie są wymagane, ale stanowią podstawę do przyznania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym – zgodnie z warunkami rekrutacji. 

** Na przykład:  

- potwierdzenie wydania publikacji w postaci: kopii pierwszej strony publikacji, spisu treści, odnośnika do strony www, potwierdzenia (od redakcji) o przyjęciu publikacji do druku;  

- potwierdzenie czynnego uczestnictwa w konferencji w postaci: zaświadczenia wystawionego przez organizatora konferencji, kopii właściwej strony (stron) książki, abstraktów, 

odnośnika do strony www z programem konferencji; 

- zaświadczenie o działalności w kole naukowym;  

- kopie zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów i podobnych dokumentów, potwierdzających inne rodzaje osiągnięć; 

- opinia kierownika grantu badawczego. 
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Warunki rekrutacji Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 85. 
 

1) Średnia ocen ze studiów – maksymalnie 15 pkt: 

od do pkt 

4,85 5,00 15 

4,65 4,84 13 

4,45 4,64 11 

4,25 4,44 9 

4,05 4,24 7 

3,85 4,04 5 
 

2) Działalność naukowa kandydata (max. 40 pkt): 

a) realizacja grantu badawczego: max. 20 pkt; 

b) artykuł w czasopiśmie naukowym ujętym w ostatnim wykazie ogłoszonym na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej w systemie IRK na Studia Doktoranckie: 

 część A wykazu: 10 pkt, 

 część C wykazu: 7 pkt, 

 część B wykazu: 5 pkt; 

c) rozdział w pracy zbiorowej: 3 pkt; 

d) artykuł w czasopiśmie popularno-naukowym: 1 pkt; 

e) wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej: 3 pkt; 

f) prezentacja plakatu na konferencji międzynarodowej: 2 pkt; 

g) wygłoszenie referatu na konferencji krajowej: 2 pkt; 

h) prezentacja plakatu na konferencji krajowej: 1 pkt; 

i) aktywny udział w działalności koła naukowego: 2 pkt; 

j) nagroda za wyniki w nauce lub działalność organizacyjną: 3 pkt; 

k) inne przejawy aktywności naukowo-badawczej: 2 pkt. 
 

3) Rozmowa kwalifikacyjna (max. 30 pkt), obejmująca: 

a) Ocenę projektu badawczego i dyskusję na temat planów naukowych – max. 20 pkt. 

Projekt badawczy (dotyczący przyszłej rozprawy doktorskiej) powinien być przedstawiony w sposób syntetyczny. 

Ocenie podlegają następujące elementy projektu: podstawy teoretyczne rozprawy, cel rozprawy, pytania i hipotezy badawcze, planowana grupa 

badania i metody badawcze, spodziewane rezultaty badań, spodziewane implikacje naukowe lub praktyczne rozprawy, nowatorstwo 

podejmowanej problematyki. 

b) Znajomość literatury wskazanej w warunkach rekrutacji – max. 10 pkt: 

 w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia psychologiczne: J. Strelau, D. Doliński (2010). Psychologia (dział wybranej tematyki). 

Gdańsk: GWP; 

 w przypadku kandydatów, którzy ukończyli inne kierunki studiów: J. Strelau, D. Doliński (2010). Psychologia (t. 1-2). Gdańsk: GWP. 
 

Wynik uzyskany w rekrutacji wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie w ramach uwzględnionego limitu przyjęć: 33 pkt. 
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Dodatkowe informacje Wytyczne do projektu badawczego: 

Projekt badawczy (dotyczący przyszłej rozprawy doktorskiej) powinien być przedstawiony w sposób syntetyczny. Podczas przygotowywania 

projektu należy również zwrócić szczególną uwagę na wartość poznawczą projektu, poprawność (odpowiednie uzasadnienie teoretyczne) założeń i 

hipotez oraz poprawność proponowanych procedur i metod badawczych. 
 

Ocenie podlegają następujące elementy projektu: 

1) podstawy teoretyczne rozprawy; 

2) cel rozprawy, pytania i hipotezy badawcze; 

3) planowana grupa badania i metody badawcze; 

4) spodziewane rezultaty badań; 

5) spodziewane implikacje naukowe lub praktyczne rozprawy; 

6) nowatorstwo podejmowanej problematyki. 
 

W przypadku przyjęcia na studia doktoranckie, osoby, które nie ukończyły studiów psychologicznych, są zobowiązane do złożenia z oceną pozytywną, 

w ciągu dwóch pierwszych lat studiów doktoranckich, egzaminów z następujących przedmiotów: 

1) Psychologia poznawcza; 

2) Psychologia emocji i motywacji; 

3) Psychologia rozwojowa; 

4) Psychologia społeczna; 

5) Metodologia badań społecznych. 
 

mgr Karolina Żuk-Wieczorkiewicz (sekretarz Komisji Rekrutacyjnej) 

tel.: +48 58 523 43 19 

e-mail: psykzw@ug.edu.pl 

 

  

mailto:psykzw@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH: SOCJOLOGICZNE STUDIA DOKTORANCKIE 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

3 września – 18 września 2018 roku 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, pok. S437 (sekretariat IFSiD) 

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk  

Termin i miejsce  

rozmowy kwalifikacyjnej  

20 września 2018 roku, od godziny 10.00 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, pok. S436 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie oraz kwestionariusz osobowy (dostępne na stronie internetowej 

http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_dokt/?tpl=warunki_rekrutacji); 

2) Życiorys (z uwzględnieniem działalności naukowej); 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o zdanym egzaminie 

magisterskim; 

4) 3 kolorowe fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

5) 3-stronicowy projekt pracy badawczej (w wersji papierowej albo elektronicznej: doc lub pdf, przesłanej na adres e-mail: ifis@ug.edu.pl)   

 projekt należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami w tym samym terminie; 

6) Egzemplarz pracy magisterskiej, na której podstawie kandydat uzyskał tytuł magistra; 

7) Opinia promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika posiadającego tytuł lub stopień naukowy; złożenie opinii nie jest jednoznaczne ze 

zobowiązaniem do objęcia doktoranta opieką naukową – w razie jego przyjęcia na studia doktoranckie. 

Warunki rekrutacji Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 30. 

1) Działalność naukowa kandydata (max. 10 pkt): 

a) artykuł naukowy (max. 10 pkt) – punkty przyznawane zgodnie z ostatnim wykazem czasopism naukowych ogłoszonym na stronie internetowej 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej w systemie IRK na Studia Doktoranckie;  

b) rozdział w pracy zbiorowej (max. 6 pkt) – 3 pkt za każdy rozdział; 

c) wygłoszenie referatu na konferencji naukowej (max. 4 pkt) – 2 pkt za każdy referat; 

d) inne aktywności naukowo-badawcze (max. 4 pkt) – 2 pkt za każdą udokumentowaną aktywność. 

2) Rozmowa kwalifikacyjna (max. 20 pkt), obejmująca: 

a) Ocenę projektu pracy badawczej i dyskusję na temat planów naukowych (do 10 pkt). 

Ocenie podlegają następujące elementy projektu: 

 podstawy teoretyczne pracy i odniesienia do aktualnej literatury przedmiotu, 

 cel pracy, pytania i hipotezy badawcze, 

 planowana grupa badana i metody badawcze, 

 spodziewane rezultaty badań, 

 spodziewane implikacje naukowe lub praktyczne pracy, 

 nowatorstwo podejmowanej problematyki.  

Projekt powinien być przedstawiony w sposób syntetyczny. 

b) Ocenę ogólnej orientacji w dyscyplinie planowanych studiów (max. 6 pkt). 

c) Ocenę prezentacji przedłożonej pracy magisterskiej (max. 4 pkt). 

Ocenie podlega również umiejętność syntetycznego przedstawienia treści pracy (główna teza i jej uzasadnienia) oraz umiejętność dokonania 

krytycznej refleksji nad pracą. 

http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_dokt/?tpl=warunki_rekrutacji
mailto:ifis@ug.edu.pl
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Dodatkowe informacje Sekretariat Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,  

Wydział Nauk Społecznych UG, 

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk  
 

mgr Bożena Lewaniak-Tobis 

tel.: +48 58 523 45 15 

e-mail: ifis@ug.edu.pl  

  

mailto:ifis@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH: STUDIA DOKTORANCKIE Z FILOZOFII 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin rejestracji w IRK od 1 czerwca do 13 września 2018 roku 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

Od 1 czerwca do 14 września 2018 roku  

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, pok. S437 (sekretariat IFSiD) 

Wydział Nauk Społecznych UG, 

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk 

Termin i miejsce  

rozmowy kwalifikacyjnej  

18 września 2018 roku, od godziny 10.00 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, pok. S525 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie oraz kwestionariusz osobowy (dostępne na stronie internetowej: 

http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_dokt/?tpl=warunki_rekrutacji); 

2) Życiorys, z uwzględnieniem aktywności naukowej, kulturalnej i organizacyjnej (publikacje naukowe, wystawy, działalność popularyzatorska, 

edukacyjna); 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o nadaniu tytułu magistra; 

4) 3 kolorowe fotografie o wymiarach 37 mm × 52 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

5) 3-stronicowy projekt przyszłej rozprawy doktorskiej (w wersji papierowej albo elektronicznej: doc lub pdf, przesłanej na adres e-mail: 

ifis@ug.edu.pl – w terminie do 13 września 2018 r.);   

6) Egzemplarz pracy magisterskiej, na podstawie której kandydat uzyskał tytuł magistra; 

Warunki rekrutacji Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 45. 

1) Wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów (max. 15 pkt): 

a) bardzo dobry – 15 pkt; 

b) dobry plus – 13 pkt; 

c) dobry – 9 pkt; 

d) dostateczny plus – 5 pkt; 

e) dostateczny – 1 pkt. 

2) Rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca ocenę projektu rozprawy doktorskiej (max. 30 pkt). 

Ocenie podlegają następujące elementy: 

a) orientacja kandydata w zakresie dyscypliny filozoficznej, której dotyczy projekt rozprawy; 

b) znajomość aktualnej literatury przedmiotu. 

Dodatkowe informacje Sekretariat IFSiD, pok. S437 

mgr Bożena Lewaniak-Tobis 

tel.: +48 58 523 45 15 

e-mail: ifis@ug.edu.pl  
 

W przypadku przyjęcia na studia doktoranckie, osoba, która nie ukończyła studiów filozoficznych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich z filozofii, jest zobowiązana do złożenia z oceną pozytywną, w ciągu dwóch pierwszych lat studiów doktoranckich, egzaminów 

z przedmiotów: historia filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, z poziomu studiów pierwszego stopnia z filozofii. Doktorant 

może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez nauczyciela prowadzącego przedmiot w danym roku akademickim. 

  

http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_dokt/?tpl=warunki_rekrutacji
mailto:ifis@ug.edu.pl
mailto:ifis@ug.edu.pl
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WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII: ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin rejestracji 

elektronicznej 

2 – 20 lipca 2018 roku 

Termin i miejsce  

składania dokumentów  

2 – 20 lipca 2018 roku 

Dziekanat Wydziału Oceanografii i Geografii, pok. 205 

al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia 

Termin i miejsce  

rozmowy kwalifikacyjnej  

24 lipca 2018 roku 

Wydział Oceanografii i Geografii, sala 207, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia. 
 

W dniu 23 lipca 2018 r. do kandydatów zostanie wysłana drogą elektroniczną informacja o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Termin ogłoszenia wyników 27 lipca 2018 roku 

Wymagane dokumenty 1) Podanie; 

2) Życiorys, zawierający również szczegółowe informacje o: 

a) dorobku naukowym (związanym np. z publikacjami naukowymi, wystąpieniami na konferencjach lub kierowaniem projektami oraz udziałem 

w projektach); 

b) dorobku organizacyjnym (związanym np. z działalnością w samorządzie studenckim, kole lub towarzystwie naukowym); 

c) uzyskanych certyfikatach językowych. 

Każde wymienione w życiorysie osiągnięcie powinno być potwierdzone stosownym dokumentem, np. kopią pierwszej strony publikacji, 

zaświadczeniem o wystąpieniu na konferencji naukowej lub potwierdzeniem przyznania finansowania projektu. 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o zdanym egzaminie 

magisterskim; 

4) Opinia przyszłego opiekuna naukowego, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, wraz z akceptacją 

kierownika jednostki macierzystej przyszłego opiekuna naukowego; sporządzenie opinii jest równoznaczne ze zobowiązaniem do objęcia 

kandydata opieką naukową – w razie jego przyjęcia na studia doktoranckie; 

5) 1 zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm i 1 zdjęcie o wymiarach 45 mm x 65 mm. 

Warunki rekrutacji 1) Rozmowa kwalifikacyjna (max. 30 pkt): 

a) Ocena trafności sformułowania problemu badawczego i sposobów jego rozwiązania (0–20 pkt); 

b) Ocena realności wykonania rozprawy doktorskiej (0–10 pkt). 

2) Znajomość języka angielskiego (max. 10 pkt), udokumentowana certyfikatem językowym o stopniu:  

a) CPE – 10 pkt; 

b) CAE – 8 pkt; 

c) FCE – 5 pkt. 

3) Dotychczasowe, udokumentowane, osiągnięcia naukowe z okresu lat 2015-2018: 

a) Poster:  

– w przypadku konferencji międzynarodowej – 5 pkt, 

– w przypadku konferencji krajowej – 3 pkt; 

b) Referat:  

– w przypadku konferencji międzynarodowej – 10 pkt,  

– w przypadku konferencji międzynarodowej – 6 pkt; 
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c) Rozdział w monografii lub książce – 5 punktów za każde autorstwo lub współautorstwo;  

d) Artykuł naukowy – punkty są przyznawane zgodnie z ostatnim wykazem czasopism naukowych ogłoszonym na stronie internetowej 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed terminem rozpoczęcia rejestracji elektronicznej w systemie IRK na Studia Doktoranckie;  

4) Dotychczasowa działalność organizacyjna: 

a) Udział w pracach studenckiego koła naukowego:  

– przewodniczący – 5 pkt, 

– członek – 3 pkt; 

b) Udział w studenckich projektach naukowych lub popularyzujących naukę: 

– kierownik – 5 pkt,  

– uczestnik – 3 pkt; 

c) Udział w pracach zespołów badawczych (max. 10 pkt). 

5) Wynik studiów (ocena na dyplomie ukończenia studiów):  

a) bardzo dobry – 20 pkt; 

b) dobry plus – 10 pkt; 

c) mniej niż dobry plus – 0 pkt. 
 

Wynik uzyskany w rekrutacji wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie wynosi 40 pkt w ramach uwzględnionego limitu przyjęć. 

Dodatkowe informacje Dziekanat Wydziału Oceanografii i Geografii 

mgr Alicja Bielińska 

tel.: +48 58 523 66 76 

e-mail: alicja.bielinska@ug.edu.pl 

 

  

mailto:alicja.bielinska@ug.edu.pl
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MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG I GUMED, WYDZIAŁ BIOLOGII,  

WYDZIAŁ CHEMII, WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI:  

INTERDYSCYPLINARNE PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE (IPMSD) 

LIVE SCIENCE AND MATHEMATICS INTERDISCIPLINARY DOCTORAL STUDY (LISMIDOS) 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim 

Termin i miejsce  

składania dokumentów 

23 lipca – 31 sierpnia 2018 roku 

Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, pok. 1 

ul. Antoniego Abrahama 58, 80-307 Gdańsk 

Termin i miejsce  

rozmowy kwalifikacyjnej 

3 września 2018 roku  

Kandydaci zostaną poinformowani o godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej elektronicznie za pomocą systemu IRK na Studia Doktoranckie. 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 

2) Karta kwalifikacyjna (formularz dostępny na stronie internetowej Wydziału); 

3) Życiorys lub CV; 

4) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o zdanym egzaminie 

magisterskim*; 

5) Zaświadczenie o średniej wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych przez kandydata w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich oraz o ocenie uzyskanej za pracę magisterską**; 

6) Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (certyfikat znajomości języka angielskiego lub zaświadczenie o ocenie uzyskanej z 

egzaminu końcowego z lektoratu w toku studiów); 

7) Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i osiągnięcia (publikacje, certyfikaty, dyplomy, nagrody, staże i kursy); 

8) Opinia promotora pracy magisterskiej albo opinia promotora pracy licencjackiej – w przypadku, gdy promotor pracy magisterskiej kandydata 

będącego beneficjentem programu „Diamentowy Grant” nie został jeszcze wyznaczony (dokument wymagany, niepodlegający punktacji); 

9) Opinia przyszłego opiekuna naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (dokument 

wymagany, niepodlegający punktacji); sporządzenie opinii jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do objęcia kandydata opieką naukową –  

w  razie jego przyjęcia na studia doktoranckie; 

10) 1 kolorowa fotografia o wymiarach 45 mm x 65 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 
 

* Pkt 4 nie dotyczy beneficjentów programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183  ze zm.). 

** Beneficjent programu „Diamentowy Grant” składa zaświadczenie o średniej wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych podczas dotychczasowego 

toku studiów oraz o ocenie uzyskanej za pracę licencjacką.  

Warunki rekrutacji Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 100. 

1) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (0 – 50 pkt), w tym: 

a) znajomość współczesnych wyzwań dla biotechnologii – do 20 pkt;  

b) znajomość problematyki dotyczącej wybranej tematyki rozprawy doktorskiej – do 20 pkt;  

c) komunikatywność i prawidłowe stosowanie terminologii w języku angielskim – do 10 pkt. 

2) Punkty za średnią wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych przez kandydata w okresie studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich (liczba punktów równa się uzyskanej średniej, która jest obliczana do dwóch miejsc po przecinku) – max. 5 pkt. 

3) Punkty za ocenę uzyskaną za pracę magisterską (liczba punktów równa się uzyskanej ocenie) – max. 5 pkt. 
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4) Punkty za potwierdzoną znajomość języka angielskiego – liczba punktów zgodnie ze stopniem przedstawionego certyfikatu (uzyskanego nie 

wcześniej niż w 2012 r.) lub równoważnego dokumentu (max. 5 pkt):  

a) certyfikaty CPE, CAE lub o wyższym stopniu – 5 pkt;  

b) certyfikat FCE, certyfikat UG na ocenę C1 lub C2 – 4 pkt;  

c) certyfikat UG na ocenę B2, ocena bardzo dobra z egzaminu końcowego z lektoratu – 3 pkt. 

5) Punkty za autorstwo publikacji w czasopismach naukowych lub zgłoszenia patentowe (max. 10 pkt):  

a) publikacja anglojęzyczna w czasopiśmie z IF, zgłoszenie patentowe – 5 pkt;  

b) publikacja anglojęzyczna w czasopiśmie bez IF – 3 pkt;  

c) publikacja w języku polskim – 1 pkt. 

6) Punkty za prezentacje ustne lub postery na konferencjach (max. 10 pkt):  

a) prezentacja ustna na konferencji międzynarodowej – 3 pkt;   

b) prezentacja ustna na konferencji krajowej – 2 pkt;  

c) poster oraz współautorstwo prezentacji – 1 pkt. 

7) Punkty za udokumentowane staże naukowe i udział w kursach naukowych (max. 10 pkt):  

a) staż trwający 1 miesiąc albo dłużej – 5 pkt; 

b) staż krótszy niż 1 miesiąc, kurs naukowy – 1 pkt za każdy kurs lub staż. 

8) Punkty za uzyskane nagrody oraz inne osiągnięcia (max. 5 pkt) – po 1 pkt za każdą nagrodę lub każde osiągnięcie. 
 

Wynik uzyskany w rekrutacji wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie w ramach uwzględnionego limitu przyjęć: 50 pkt. 

Dodatkowe informacje Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 

ul. Antoniego Abrahama 58, 80-307 Gdańsk 

mgr Ewa Brzana 

tel.: +48 58 523 63 21 

e-mail: dziekanat.doktoranci@biotech.ug.edu.pl 

 

mailto:dziekanat.doktoranci@biotech.ug.edu.pl

