Uchwała nr 42/V/2019
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 29 maja 2019 roku
w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2019/2020
Działając na podstawie art. 291 ustawy z 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669), w związku z art. 200 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1668, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
Dział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejsza uchwała określa w szczególności:
1) zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
2) szczegółowe warunki oraz tryb rekrutacji.
2. W niniejszej uchwale użyte pojęcia oznaczają:
1) ustawa – ustawa z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.);
1) Rektor – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego;
2) szkoła – Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
3) dyrektor – dyrektor szkoły;
4) program – program kształcenia realizowany w szkole;
5) nabór – postępowanie konkursowe prowadzone w celu przeprowadzenia rekrutacji
do szkoły na określony program;
6) komisja – komisja rekrutacyjna przeprowadzająca nabór;
7) system ERK – system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów;
8) konto ERK – indywidualne konto kandydata w systemie ERK;
9) dział – Dział Rekrutacji na Studia.
Dział II
Zasady organizacji komisji rekrutacyjnych
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§2
Rekrutacja do danego programu prowadzonego w szkole odbywa się w drodze konkursu.
Dla przeprowadzenia rekrutacji do programu, dyrektor powołuje spośród pracowników
Uniwersytetu komisję liczącą nie więcej niż siedem osób. Komisje powoływane
są w uzgodnieniu z dziekanami wydziałów albo kierownikami jednostek
pozawydziałowych lub międzywydziałowych, zatrudniających członków komisji.
Dyrektor spośród członków komisji
wskazuje przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego, i sekretarza.
Komisja składa się z co najmniej trzech pracowników posiadających tytuł naukowy
lub stopień naukowy doktora habilitowanego który zadeklarowali przynależność
do dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie w szkole.
W uzasadnionych przypadkach, w skład komisji mogą wchodzić pracownicy innych
podmiotów, z którymi Uniwersytet podpisał porozumienia lub umowy.
Za udział w pracach komisji, przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach
określonych w zarządzeniu Rektora.
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Komisja podejmuje rozstrzygnięcia bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków.
W uzasadnionych przypadkach podyktowanych specyfiką danego programu, dyrektor
może powołać więcej niż jedną komisję dla programu na zasadach określonych
w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.
Dyrektor może powołać zespół lub zespoły egzaminacyjne, uwzględniając potrzeby
wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, określając zakres i sposób ich
działania. Przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego jest osoba wchodząca w skład
komisji, wskazana przez dyrektora.
§3
Komisja realizuje czynności związane z rekrutacją, w szczególności z przeprowadzeniem
egzaminów oraz ustaleniem wyników kwalifikacji osób biorących udział w rekrutacji,
zgodnie z warunkami i trybem naboru oraz wewnętrznymi aktami prawnymi
obowiązującymi w Uniwersytecie.
W uzasadnionych przypadkach komisja może zadecydować o przeprowadzeniu
egzaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Komisji przysługuje prawo ustalenia minimalnego wyniku kwalifikacji wymaganego
do przyjęcia kandydata, jednak nie później niż na pierwszym posiedzeniu, na którym
zatwierdza i podpisuje listę rankingową dla danego programu. Raz ustalony minimalny
wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia kandydata obowiązuje we wszystkich
naborach prowadzonych na ten program w danym roku akademickim. W odniesieniu
do wszystkich kandydatów, których wynik jest niższy, wydaje się decyzję o odmowie
przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.
Komisja rozstrzyga o zakwalifikowaniu do przyjęcia lub odmowie przyjęcia na program.
Komisja rozpatruje pisma oraz opiniuje wnioski kandydatów złożone w związku
z postępowaniem rekrutacyjnym.
Komisja dokumentuje przebieg każdej z części postępowania rekrutacyjnego
sporządzając z nich stosowny protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji
biorący udział w danej czynności postępowania. Protokoły są archiwizowane
w dokumentacji przebiegu postępowania rekrutacyjnego.
Dział III
Zasady rekrutacji
§4
Na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem naboru, dyrektor w uzgodnieniu
z kierownikiem działu, określa w drodze komunikatu zamieszczanego na stronie
internetowej szkoły:
1) szczegółowy harmonogram organizacji naboru,
2) limit miejsc, związanych z wypłatą stypendium, dostępny w ramach danego naboru,
3) listę oraz sposób składania wymaganych dokumentów,
4) w uzasadnionych przypadkach, listę tematów badawczych.
Powyższe informacje są również prezentowane w systemie ERK.
W postępowaniu rekrutacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy terminowo
dopełnili wymaganych czynności w sposób zgodny z wewnętrznymi aktami prawnymi
obowiązującymi w Uniwersytecie.
Każdy kandydat ma w danym naborze ustalany jeden wynik kwalifikacji wyrażony liczbą
z zakresu od 0 (zero) do 100 (sto) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki
kandydatów są umieszczane na liście rankingowej, uporządkowanej malejąco ze względu
na wynik kwalifikacji. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia jest ustalana w oparciu
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o ustalony limit miejsc, przy uwzględnieniu minimalnego wyniku kwalifikacji
wymaganego do przyjęcia kandydata o którym mowa w § 3 ust. 3.
Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji w naborze są szczegółowe warunki i tryb
rekrutacji określone w załączniku do niniejszej uchwały. Każda cząstkowa ocena
w procesie rekrutacji na dany program jest wyliczana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Nabór może być prowadzony drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu ERK.
W takim przypadku:
1) kandydat zakłada w systemie ERK jedno, indywidualne konto ERK, wypełniając
formularz elektroniczny, w którym przekazuje wymagane dane osobowe oraz dane
teleadresowe. Zakładając konto ERK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym na
publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby dokumentowania
przebiegu kształcenia w szkole. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne
z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie i powoduje umorzenie postępowania;
2) informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego są przekazywane kandydatom
za pośrednictwem systemu ERK lub wyznaczonych w tym celu stron internetowych.
Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych
za pośrednictwem konta ERK oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające
z niedopełnienia tego obowiązku;
3) kandydat za pośrednictwem konta ERK dokonuje rejestracji w trakcie naboru
do programu poprzez jego wybór z udostępnionego katalogu oraz wypełnienie
odpowiadającego tej rejestracji formularza elektronicznego, a następnie
zatwierdzenie podanych w nim wymaganych danych;
4) w naborze brani są pod uwagę tylko ci kandydaci, których rejestracje zostały
potwierdzone. Potwierdzenie rejestracji następuje po spełnieniu w wyznaczonym
terminie wszystkich określonych warunków, w szczególności po dostarczeniu
do szkoły kompletu wymaganych dokumentów w sposób określony w systemie
ERK. W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą o dotrzymaniu terminu
decyduje data wpływu do szkoły;
5) listy rankingowe, wyniki kwalifikacji oraz informacje o przyjęciu publikowane
są wyłącznie w systemie ERK;
6) kandydat otrzymuje za pośrednictwem konta ERK informację o zakwalifikowaniu
do przyjęcia oraz o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dokonać wpisu
na listę doktorantów (zwanego dalej wpisem). Po otrzymaniu w koncie ERK
komunikatu o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydat jest zobowiązany
do dokonania wpisu we wskazanym w komunikacie terminie. Dokonanie wpisu
polega na wypełnieniu udostępnionego w koncie ERK formularza elektronicznego
w zakresie dodatkowych danych, a następnie, z zastrzeżeniem ust. 6, na osobistym
stawieniu się w jednostce, pod wskazanym w ERK adresem, z dokumentami
wymaganymi dla dokonania wpisu. Niedokonanie wpisu w terminie jest
równoznaczne z rezygnacją kandydata i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie
przyjęcia;
7) warunkiem dokonania wpisu jest spełnienie przez kandydata warunków o których
mowa w art. 200 ust. 1 ustawy oraz pozytywna weryfikacja przez pracownika
dokonującego wpisu kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydata
oraz potwierdzenie zgodności znajdujących się w nich danych z danymi
wydrukowanymi na podpisanym przez kandydata podaniu. Wpis jest dokonywany
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w obecności kandydata wyłącznie poprzez ustaloną w tym celu procedurę
przeniesienia jego danych osobowych z systemu ERK do Uniwersyteckiego Systemu
Obsługi Studiów UJ;
8) w przypadku stwierdzenia podczas wpisu niezgodności danych, pracownik
wpisujący kandydata na program przekazuje dokumentację komisji, która
odpowiednio do rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości może zmienić
rozstrzygnięcie o zakwalifikowaniu do przyjęcia wydaną w oparciu o nieprawdziwe
dane, co może skutkować odmową dokonania wpisu;
9) procedura zakwalifikowania do przyjęcia kandydatów znajdujących się na liście
rezerwowej jest automatycznie powtarzana i kontynuowana do wypełnienia
ustalonego limitu miejsc lub wyczerpania się listy takich kandydatów.
Kandydat może, za zgodą przewodniczącego komisji, dokonać wpisu korespondencyjnie.
Podstawą do ustalenia dotrzymania przez kandydata terminu wpisu jest data wpływu
wszystkich wymaganych dokumentów do wskazanej jednostki.
W przypadku kwalifikacji do programu, w trakcie którego doktoranci są narażeni
na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
kandydat dokonując wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane
przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia,
w wyznaczonym przez dyrektora terminie, do jednostki prowadzącej wpisy,
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia.
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wydaniem mu decyzji o skreśleniu z listy
doktorantów
z powodu niewywiązywania się z obowiązków określonych w regulaminie szkoły.
Po zakończeniu naboru przewodniczący komisji przedkłada dyrektorowi protokół
z postępowania rekrutacyjnego, podpisany przez co najmniej połowę osób wchodzących
w skład komisji, zawierający listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Na podstawie protokołu o którym mowa w ust. 8, dyrektor zatwierdza listę kandydatów
przyjętych do szkoły oraz, na podstawie upoważnienia Rektora, wydaje decyzje
w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły.
Decyzja w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły jest doręczana kandydatowi w formie
pisemnej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Kandydat może
wyrazić zgodę na doręczanie decyzji w formie dokumentu elektronicznego za
pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej
„ePUAP”. W celu odebrania decyzji za pośrednictwem ePUAP kandydat zobowiązany
jest posiadać: konto w ePUAP oraz profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny
weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
Od decyzji w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły przysługuje kandydatowi wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy Wniosek należy złożyć do Rektora w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji.
W przypadkach, gdy nabór jest prowadzony poza systemem ERK, postępowanie
rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora w drodze
komunikatu zamieszczanego na stronie internetowej szkoły, co najmniej na miesiąc przed
rozpoczęciem naboru.
W czynnościach związanych z procedurą rekrutacji kandydata może reprezentować
pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności przekazuje pełnomocnictwo
podpisane przez kandydata oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym
lub paszportem. Przy dokonywaniu wpisu na program pełnomocnik zobowiązany
jest okazać uwierzytelnioną przez notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu
kandydata (zgodnego z dokumentem wymienionym w podaniu ERK) lub oryginał
jednego z tych dokumentów.
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Z chwilą przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego kandydat akceptuje jego
warunki.
§5
W przypadku, gdy szczegółowe warunki i tryb rekrutacji przewidują egzamin, kandydat
może ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminu do swoich potrzeb wynikających
z niepełnosprawności.
Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1, kandydat nie później niż na trzy
dni przed zakończeniem właściwego dla siebie terminu rejestracji w danym naborze
składa pisemny wniosek do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych. W przypadku
niedotrzymania procedury wniosek nie jest rozpatrywany.
Sposób adaptacji formy egzaminu ustalany jest w sposób indywidualny, na podstawie
szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej
dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności.
Rozstrzygnięcie o sposobie adaptacji formy egzaminu podejmuje przewodniczący
komisji w uzgodnieniu z kierownikiem Działu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Dział IV
Zasady szczególne
§6
Dla programów prowadzonych na podstawie umów zawartych przez Uniwersytet
z innymi podmiotami postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio,
z uwzględnieniem postanowień wynikających z tych umów.
Kandydaci będący beneficjentami programów grantowych, których warunki wymagają
wpisu na listę doktorantów mogą być przyjmowani do szkoły doktorskiej w specjalnym
trybie konkursowym, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły doktorskiej
z uwzględnieniem postanowień wynikających z regulaminów i umów związanych
z programem grantowym.
Dyrektor jest upoważniony do zmiany, w trakcie prowadzonego naboru, limitów miejsc,
związanych z wypłatą stypendium , ustalonych dla danego naboru w celu ich
dopasowania do obowiązujących przepisów prawa oraz bieżących potrzeb postępowania
rekrutacyjnego, w tym konieczności ich zmiany w związku z obowiązkami wynikającymi
z realizacji projektów badawczych i grantów.
Potwierdzeniem spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, jest
przedłożenie przez kandydata dwóch opinii potwierdzających wysoką jakość
prowadzonych przez niego prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych
prac, wydanych przez opiekuna/ów naukowego/ych posiadającego/ych co najmniej
stopień doktora habilitowanego lub będącego/ych pracownikiem/ami zagranicznej
uczelni lub instytucji naukowej, który/rzy posiada/ją znaczące osiągnięcia w zakresie
zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia. O spełnieniu przez
kandydata warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, rozstrzyga dyrektor.

Dział V
Postanowienia końcowe
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 42/V/2019
Senatu UJ z 29 maja 2019 roku

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji obowiązujące w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

Program kształcenia w dyscyplinie astronomia
o nazwie Astronomia prowadzony w języku angielskim
1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia Astronomii w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, mogą
zostać przyjęte osoby posiadające tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny uzyskany
na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych.
W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnieć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, 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.
2. Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik
kwalifikacji ustalony w oparciu o:
2.1 średnią ocen ze studiów licencjackich i ocen uzyskanych przez kandydata ze studiów
magisterskich (studiów drugiego stopnia) z wyłączeniem ostatniego roku studiów, obliczoną
zgodnie z regulaminem uczelni prowadzącej te studia (lub średnią ocen za pierwsze 4 lata
jednolitych studiów magisterskich) obliczoną zgodnie ze wzorem (0–50 pkt.):
𝑆1
𝑆2
𝑊1 = (
) ∗ 30 + (
) ∗ 20
𝑆1𝑀𝑎𝑥
𝑆2𝑀𝑎𝑥
gdzie:
W1 to wyszczególniona powyżej średnia ocen ze studiów podana w punktach,
S1 to średnia ocen ze studiów licencjackich,
S1Max to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej
kandydata,
S2 to średnia ocen ze studiów magisterskich z wyłączeniem ostatniego roku studiów,
S2Max to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej
kandydata.
W przypadku kandydatów, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie do powyższego
wzoru stosuje się średnią ocen z pierwszych czterech lat tych studiów, S, podstawiając
ją za każdy z elementów S1 i S2: S1 = S2 = S.
W przypadku systemu ocen z malejącymi ocenami dla lepszych wyników, w którym najgorsza
ocena wynosi S*, a najlepsza S**, w powyższym wzorze zastępuje się odpowiednią średnią
ocenę Si (i = 1, 2) przez różnicę S*-Si, a SMax przez S*-S**.
2.2 wynik rozmowy kwalifikacyjnej W2 (0–50 pkt.).
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3. Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie komisja przyznaje punkty za średnie ocen ze studiów licencjackich S1
i magisterskich S2, zgodnie ze wzorem podanym w punkcie 2.1. Dla dopuszczenia do drugiego etapu
postępowania wszyscy kandydaci muszą legitymować się średnią z każdego stopnia studiów S1/S1Max
i S2/S2Max wyliczaną w powyższym wzorze na poziomie powyżej minimalnej wartości 0,60.
Jeśli przynajmniej jedna z tych średnich jest niższa, to kandydata nie dopuszcza się do rozmowy
kwalifikacyjnej przyznając mu równocześnie przy ustalaniu listy rankingowej ocenę W 2=0,00 .
W drugim etapie przeprowadzana jest z kandydatem rozmowa kwalifikacyjna.
Przed rozpoczęciem rozmowy członkowie komisji mogą się zapoznać z nadesłanymi przez
kandydata dokumentami, w szczególności z życiorysem, informacją o wynikach egzaminów
w czasie studiów i (jeśli jest dostępna) kopią lub szkicem pracy magisterskiej.
W trakcie rozmowy wybrany członek komisji zadaje kandydatowi pytania o przebieg studiów,
wcześniejsze osiągnięcia oraz o tematykę i dotychczas uzyskane wyniki pracy magisterskiej, a także
o prace naukowe i badania, które chciałby wykonać w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej.
Członkowie komisji mogą zadawać kandydatowi pytania dodatkowe, w tym z zakresu przedmiotów,
których uczył się na studiach.
Oceniając wszystkie odpowiedzi każdy członek komisji przyznaje tajnie kandydatowi ocenę
w zakresie od 0 do 50 punktów. Końcowa ocena z rozmowy W2 jest średnią arytmetyczną ocen
członków komisji.
Rozmowa może się odbywać w języku polskim lub angielskim.
4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 punktów
określaną dla wszystkich kandydatów zgodnie ze wzorem:
W = W1 + W2
gdzie:
W1 to przeliczony wynik punktowy za średnią ocen ze studiów,
W2 to wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.
Do przyjęcia na studia zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższymi wynikami W, dla których
liczbowy wynik kwalifikacji będzie wynosił co najmniej 67,00 punktów, przy czym o przyjęciu
zadecyduje pozycja na liście rankingowej z uwzględnieniem ustalonego limitu miejsc.
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Program kształcenia w dyscyplinie informatyka
o nazwie Informatyka prowadzony w języku angielskim
1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia Informatyka 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 osiągnieć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem
studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta.
2. 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).
3. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
W pierwszej części rozmowy komisja ocenia wynik studiów kandydata i wymienione w życiorysie
osiągnięcia. W tej części weryfikowana i oceniana jest również wiedza kandydata w zakresie nie
wykraczającym poza program studiów pierwszego i drugiego stopnia z informatyki.
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.
4. 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, a
B to ocena drugiej części rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie 0-50.
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Program kształcenia w dyscyplinie matematyka
o nazwie Matematyka prowadzony w języku angielskim
1. 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 osiągnieć naukowych,
o przyjęcie na program może ubiegać się również osoba, nieposiadająca tytułu magistra, będąca
absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych
studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta.
2. 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).
3. 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 nie wykraczającym 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.
4. 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, a
B to ocena drugiej części rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie 0-50.
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Program kształcenia w dyscyplinie nauki biologiczne
o nazwie Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia
prowadzony w języku polskim
1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia w Szkole
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk
ścisłych i przyrodniczych.
W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnieć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, 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.

2. Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik
kwalifikacji ustalony w oparciu o:
2.1. wyniki z egzaminu pisemnego ocenianego w skali 2,0–5,0 i uwzględnianego w kwalifikacji
z wagą 0,6;
2.2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali 2,0–5,0 i uwzględnianej w kwalifikacji
z wagą 0,4.
3. Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie przeprowadzany jest egzamin pisemny z dwóch wybranych przez kandydata
następujących zakresów tematycznych: biochemia, biofizyka, biologia molekularna lub matematyka.
Kandydaci, którzy uzyskają w tym etapie ocenę co najmniej dostateczną (3,0) przystępują do etapu
drugiego.
W drugim etapie przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań naukowych
kandydata, badań prowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej oraz planów badań w ramach
przyszłych studiów doktoranckich.
Kandydaci spełniający warunki art. 186 ust. 2 ustawy, którzy uzyskają w etapie pierwszym ocenę
co najmniej dostateczną są zwolnieni z przystąpienia do etapu drugiego oraz otrzymują z niego
maksymalną ocenę.
4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 określaną
dla wszystkich kandydatów według wzoru:
W  ( x p  0,6  xu  0,4)  20
gdzie:
Xp to ocena z egzaminu pisemnego;
Xu to ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.
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Program kształcenia w dyscyplinie: nauki biologiczne
o nazwie Nauki Biomedyczne prowadzony w języku angielskim
1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia Nauki Biomedyczne w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo
równorzędny.
W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnieć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem
studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich, ale posiadająca status studenta.
2. Kryteria kwalifikacji
Kandydaci na studia będą oceniani przez komisję w dwóch etapach. W pierwszym ocenia się wynik
studiów i specjalne osiągnięcia kandydata na podstawie analizy przesłanych przez niego
dokumentów (0-50 pkt). W drugim etapie, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniana jest ogólna
wiedza kandydata, jego praca magisterska i planowany projekt badawczy (0-50 pkt).
3. Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego
Procedura kwalifikacji składa się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie komisja analizuje przesłane przez kandydata dokumenty i ocenia je
sumarycznie w zakresie od 0 do 50 punktów. Minimalny wynik, który kwalifikuje kandydata
do udziału w drugim etapie kwalifikacji wynosi 35,00 punktów. Osobom, które nie uzyskały
w pierwszym etapie wymaganego minimum przyznaje się za drugi etap 0 punktów.
W drugim etapie przeprowadzana jest z kandydatem rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim,
z której może on uzyskać od 0 do 50 punktów.
Rozmowa kwalifikacyjna będzie składała się z:
 5 minut prezentacji przez kandydata swojego życiorysu naukowego oraz planów związanych
z rozwojem swojej kariery naukowej,
 25 minut wywiadu prowadzonego przez członków komisji.
W trakcie tej rozmowy oceniane będą za pomocą jednej sumarycznej oceny takie parametry jak
poziom wiedzy ogólnej oraz szczegółowej kandydata, umiejętność prezentacji, umiejętności
rozwiazywania problemów naukowych/technicznych i pracy w grupie badawczej, zdolności
kierowania grupą oraz znajomość języka angielskiego
4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Komisja rekrutacyjna sporządzi listę rankingową kandydatów na podstawie sumy ocen W
z pierwszego i drugiego etapu rekrutacji.
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Program kształcenia w dyscyplinie: nauki biologiczne
o nazwie Biologia prowadzony w języku polskim
1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia Biologia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, mogą
zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnieć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, 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.
2. Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik
kwalifikacji ustalony w oparciu o egzamin wstępny składający się z dwóch części:
2.1. rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotu kierunkowego ocenianej w skali 2,0–5,0;
2.2. egzaminu z języka angielskiego ocenianego w skali 2,0–5,0.
3. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
Tworzy się odrębne listy rankingowe kandydatów ubiegających się o przyjęcie na program
kształcenia „ Biologia” odpowiednio dla: (1) Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych,
(2) Instytutu Botaniki i (3) Instytutu Nauk o Środowisku.
W zależności od tego, w ramach której listy rankingowej kandydaci ubiegają się o przyjęcie
na program kształcenia w Szkole Doktorskiej, zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej
obejmuje odpowiednio zagadnienia: (1) zoologia i fizjologia bezkręgowców i kręgowców, genetyka,
podstawy embriologii i immunologii, (2) cytologia i embriologia roślin, kultury in vitro tkanek
i organów, taksonomia, fitogeografia, ekologia, lichenologia, mikologia, paleobotanika, (3) ekologia
i mechanizmy ewolucji.
Egzamin z języka angielskiego przeprowadzany jest przez zespół egzaminacyjny.
4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 określaną
dla wszystkich kandydatów według wzoru:

W

50 e  10 j
3

gdzie:
e to ocena z rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotu kierunkowego,
j to ocena z egzaminu z języka angielskiego.
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Program kształcenia w dyscyplinie: nauki biologiczne
o nazwie PhD Programme in Biology prowadzony w języku angielskim
1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia PhD Programme in Biology w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych, mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnieć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, 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.
2. Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik
kwalifikacji ustalony w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–100 pkt.).
3. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
Kandydaci do programu kształcenia w szkole doktorskiej podczas rejestracji w systemie ERK
wskazują maksymalnie dwa interesujące ich tematy prac badawczych, nadając im priorytety. Tematy
prac badawczych zamieszczane są na stronie szkoły doktorskiej na co najmniej tydzień przed
rozpoczęciem rekrutacji.
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie w języku angielskim i oceniana w skali od 0
do 100. W trakcie rozmowy kandydaci zostaną poproszeni o krótką ustną prezentację planów
badawczych w ramach doktoratu wraz z uzasadnieniem wyboru tematów. Następnie odpowiedzą
na pytania komisji rekrutacyjnej dotyczące tematyki doktoratu i zagadnień pokrewnych. W kolejnej
części rozmowy otrzymają do przeczytania streszczenie publikacji i będą mieli za zadanie je omówić.
Oceniana będzie przede wszystkim wiedza z zakresu planowanych badań oraz umiejętność
posługiwania się językiem angielskim.
Wynik kwalifikacji kandydata z całego postępowania kwalifikacyjnego to liczba punktów
uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci realizują tematy badawcze według zadeklarowanych na etapie rejestracji w systemie ERK
priorytetów, zgodnie z poniższą zasadą:
1) kandydat znajdujący się na 1. miejscu listy rankingowej realizuje temat, któremu nadał pierwszy
priorytet;
2) kandydat znajdujący się na 2. miejscu listy rankingowej realizuje temat, któremu nadał pierwszy
priorytet, chyba że temat ten został już wybrany przez znajdującego się na wyższym miejscu listy
kandydata; wówczas realizuje temat, któremu nadał drugi priorytet itd..
4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 określaną
dla wszystkich kandydatów jako liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
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Program kształcenia w dyscyplinie: nauki chemiczne
o nazwie Chemia prowadzony w języku polskim
1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia Chemia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, mogą zostać
przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
uzyskany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnieć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, 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.
2. Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik
kwalifikacji ustalony w oparciu o:
2.1. średnią ocen ze studiów przeliczoną na punkty zgodnie ze wzorem:
𝑊ś𝑟 = (3

𝑆𝑟 − 𝑚
)+2
𝑀−𝑚

gdzie:
WSr – to przeliczona na punkty średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich
lub odpowiednio przeliczona średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia,
Sr – to średnia ocen uzyskanych przez kandydata, obliczona zgodnie z regulaminem uczelni, która
wydała dyplom,
M – to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej
kandydata,
m – to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej
kandydata;
2.2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali 2,00 – 5,00 pkt, z krokiem 0,50 pkt;
3. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie średnia ocen ze studiów jest przeliczana na punkty zgodnie ze wzorem
wyrażonym powyżej. Do etapu drugiego przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwyższe średnie
ocen, w liczbie przekraczającej o 40% ustalony limit przyjęć. Pozostali kandydaci klasyfikowani
są na ostatecznej liście rankingowej zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w etapie pierwszym.
W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego zostaje przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowa kwalifikacyjna może się odbywać w języku polskim lub/i angielskim.
W trakcie pierwszej części rozmowy kwalifikacyjnej członkowie komisji zadają kandydatowi
pytania o przebieg studiów, wcześniejsze osiągnięcia oraz o tematykę i dotychczas uzyskane wyniki
pracy magisterskiej, a także o prace naukowe i badania, które chciałby wykonać w trakcie studiów
doktoranckich. Druga część rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje pytania z przedmiotu, wybranego
jako kierunkowy przez kandydata w porozumieniu z jego wnioskowanym opiekunem naukowym:
chemii fizycznej, chemii teoretycznej lub biochemii.
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4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 określaną
dla wszystkich kandydatów według wzoru:

𝑊=

30 𝑊ś𝑟 + 70𝑊𝑅𝐾
5

gdzie:
Wśr – średnia ocen ze studiów,
WRK – ocena rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku uzyskania oceny 2,0 w powyższym
wzorze wstawia się WRK = 0,0),
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Program kształcenia w dyscyplinie nauki fizyczne
o nazwie Biofizyka prowadzony w języku polskim
1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia Biofizyka w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, mogą
zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych.
W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnieć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, 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.
2. Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik
kwalifikacji ustalony w oparciu o średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich (0-50 pkt), inne osiągnięcia kandydata (staże, publikacje, udział w badaniach,
szkołach, konferencjach, stypendia i nagrody) oceniane na podstawie przedstawionego życiorysu
(0–20 pkt.) oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–30 pkt.).
W szczególnych przypadkach, które nie są opisane w punktach 2-4, rozstrzygnięcie podejmuje
komisja.
3. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
Wynik punktowy oceny studiów S jest obliczany według wzoru:
𝑆𝑏
𝑆𝑚
𝑆 = [( ) ∗ 30 + (
) ∗ 20]
𝑀𝑏
𝑀𝑚
gdzie:
Sb to średnia ocen uzyskanych przez kandydata w toku studiów pierwszego stopnia, obliczona
zgodnie z regulaminem uczelni prowadzącej te studia,
Mb to najlepsza możliwa ocena;
Sm to średnia ocen uzyskanych przez kandydata za pierwszy rok studiów drugiego stopnia,
obliczona zgodnie z regulaminem uczelni prowadzącej te studia,
Mm to to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni kandydata;
dla jednolitych studiów magisterskich należy przyjąć ocenę Sb = Sm jako średnią za zakończone lata studiów.
W przypadku innej od polskiej skali ocen rozstrzygnięcie o sposobie wyliczenia W podejmuje
komisja.
Osiągnięcia naukowe kandydata oceniane są na podstawie przedstawionego życiorysu i dokumentów
w skali od 0 do 20 pkt przez każdego członka komisji, a wynik jest średnią tych ocen.
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie przydatności kandydata do szkoły doktorskiej
i przeprowadzana jest w zakresie:
1) tematyki pracy magisterskiej i osiągnięć naukowych kandydata (0-10 pkt);
2) zainteresowań i zamierzeń naukowo-badawczych kandydata (0-10 pkt);
3) znajomości istotnych zagadnień i odkryć fizyki bezpośrednio związanych z dotychczasową pracą
badawczą i planowanymi badaniami kandydata (0-10 pkt).
Każdy punkt rozmowy oceniany jest w zadanej skali, a wynik rozmowy kwalifikacyjnej stanowi
średnią arytmetyczną ocen członków komisji biorących udział w rozmowie.
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Osoby, które nie przystąpiły do rozmowy kwalifikacyjnej otrzymują 0 (zero) punktów.
4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100
określaną dla wszystkich kandydatów jako suma punktów uzyskanych w całym postępowaniu
kwalifikacyjnym.
Do przyjęcia mogą być zakwalifikowani jedynie ci kandydaci, których ostateczny liczbowy wynik
kwalifikacji będzie wynosił przynajmniej 67,00 punktów, a ocena za wyniki ze studiów wynosi
przynajmniej 35,00 punktów.
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Program kształcenia w dyscyplinie nauki fizyczne
o nazwie Fizyka prowadzony w języku angielskim
1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia Fizyka w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, mogą zostać
przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych.
W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnieć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, 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.
2. Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik
kwalifikacji ustalony w oparciu o średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (0-50 pkt), inne osiągnięcia kandydata (staże, publikacje, udział w badaniach, szkołach,
konferencjach, stypendia i nagrody) oceniane na podstawie przedstawionego życiorysu (0–10 pkt.)
oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–40 pkt.);
W szczególnych przypadkach, które nie są opisane w punktach 2-4, rozstrzygnięcie podejmuje
komisja.
3. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
Wynik punktowy oceny studiów S oblicza się według wzoru:
𝑆𝑏
𝑆𝑚
𝑆 = [( ) ∗ 30 + (
) ∗ 20]
𝑀𝑏
𝑀𝑚
gdzie:
Sb to średnia ocen uzyskanych przez kandydata w toku studiów pierwszego stopnia, obliczona
zgodnie z regulaminem uczelni prowadzącej te studia,
Mb to najlepsza możliwa ocena; Sm to średnia ocen uzyskanych przez kandydata za pierwszy rok
studiów drugiego stopnia, obliczona zgodnie z regulaminem uczelni prowadzącej te studia,
Mm to to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni kandydata;
dla jednolitych studiów magisterskich należy przyjąć ocenę Sb = Sm jako średnią za zakończone
lata studiów.
W przypadku innej niż polska skali ocen rozstrzygnięcie o sposobie wyliczenia W podejmuje
komisja.
Osiągnięcia naukowe kandydata oceniane są na podstawie przedstawionego życiorysu i dokumentów
w skali od 0 do 10 pkt przez każdego członka komisji a wynik jest średnią uzyskanych ocen.
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie przydatności kandydata do szkoły doktorskiej
i przeprowadzana jest w zakresie:
1) tematyki pracy magisterskiej i osiągnięć naukowych kandydata (0-10 pkt);
2) zainteresowań i zamierzeń naukowo-badawczych kandydata (0-10 pkt);
3) znajomości istotnych zagadnień i odkryć fizyki bezpośrednio związanych z dotychczasową pracą
badawczą i planowanymi badaniami kandydata (0-20 pkt).
Każdy punkt rozmowy oceniany jest w zadanej skali, a wynik rozmowy kwalifikacyjnej stanowi
średnią arytmetyczną ocen członków komisji biorących udział w rozmowie, zaokrąglony
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z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na wniosek kandydata, za zgodą komisji, rozmowa
kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona z użyciem środków komunikacji na odległość.
Osoby, które nie przystąpiły do rozmowy kwalifikacyjnej otrzymują 0 (zero) punktów.
4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100
określaną dla wszystkich kandydatów jako suma punktów uzyskanych w całym postępowaniu
kwalifikacyjnym.
Do przyjęcia mogą być zakwalifikowani jedynie ci kandydaci, których ostateczny liczbowy wynik
kwalifikacji będzie wynosił przynajmniej 60,00 punktów, a ocena za wyniki ze studiów przynajmniej
35,00 punktów.
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Program kształcenia w dyscyplinie nauki o ziemi i środowisku
o nazwie Nauki o Ziemi i Środowisku prowadzony w języku polskim
1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia Nauki o Ziemi i Środowisku w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnieć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, 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.

2. Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań naukowych kandydata, merytorycznej znajomości
tematyki planowanych badań oraz jego motywacji do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.
Do przyjęcia na program wymagane jest uzyskanie minimum 51,00 punktów.

3. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
Wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej jest liczba przyznanych kandydatowi punktów (od 0 do 100
punktów). Rozmowa może być przeprowadzana przez osobne komisje w zakresie geografii fizycznej
i w zakresie nauk geologicznych. Dla każdego z tych zakresów ustalana jest osobna lista rankingowa.

4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej W.
Na podstawie list rankingowych (osobno w zakresie geografii fizycznej i w zakresie nauk
geologicznych) i odpowiednich limitów przyjęć ustalona zostaje lista osób zakwalifikowanych
na program kształcenia. Pozostali kandydaci, którzy otrzymali 51,00 punktów i więcej, umieszczani
są na odpowiednich listach rezerwowych, osobno w zakresie geografii fizycznej i w zakresie nauk
geologicznych.
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