C. Program kształcenia Matematyka w dyscyplinie matematyka prowadzony w języku angielskim
Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia Matematyka w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych mogą
zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
uzyskany na dowolnym kierunku.
W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnięć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, nieposiadająca
tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył
trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta na kierunku spośród
wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, kandydat jest
zobowiązany przedłożyć:
1. dwie opinie potwierdzające wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki
stopień zaawansowania tych prac, wydanych przez opiekunów naukowych posiadających co
najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub
instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych
związanych z programem kształcenia lub
2. zaświadczenie o byciu beneficjentem programu MNiSW „Diamentowy Grant”.
O spełnieniu przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy rozstrzyga dyrektor
w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji.
Kryteria kwalifikacji
Kandydaci na studia będą oceniani przez komisję w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa
kwalifikacyjna składa się z dwóch odrębnie ocenianych części. W pierwszej części ocenia się wynik
studiów, specjalne osiągnięcia i wiedzę ogólną (0–50 pkt). W drugiej oceniana jest praca magisterska
i planowany projekt badawczy (0–50 pkt).
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
W pierwszej części rozmowy komisja egzaminacyjna ocenia wynik studiów kandydata i wymienione
w życiorysie osiągnięcia. W tej części weryfikowana i oceniana jest również wiedza kandydata
w zakresie niewykraczającym poza program studiów pierwszego i drugiego stopnia z matematyki.
W drugiej części komisja ocenia pracę magisterską, proponowany projekt badawczy i przygotowanie
kandydata do prowadzenia badań naukowych. W tej części sprawdzane jest również merytoryczne
przygotowanie kandydata w proponowanej przez niego tematyce badań.
Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 i jest
wyliczany według wzoru:
𝑊 =𝐴+𝐵
gdzie:
A to ocena pierwszej części rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie 0–50 punktów,
B to ocena drugiej części rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie 0–50 punktów.

