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załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 57/19 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DOKTORSKICH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM -  

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH  

Forma rekrutacji Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin i miejsce rozmowy 

kwalifikacyjnej 
Data i termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana za pomocą wiadomości e-mail na początku września 2019 roku 

Termin ogłoszenia wyników 20 września 2019 roku 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (formularz dostępny w IRK i na stronie internetowej UG);  

2) Oświadczenie kandydata, w którym stwierdza, że nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej (formularz dostępny w IRK i na stronie 

internetowej UG); 

3) CV z opisem dorobku naukowego i zamierzeń badawczych kandydata;  

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

magisterskim wraz z informacją o skali ocen obowiązującej w uczelni, w której został wydany dyplom lub zaświadczenie;  

5) Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych; 

6) Opinia przyszłego promotora; 

7) 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

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

I ETAP REKRUTACJI 

Rozmowa kwalifikacyjna – do 50 pkt, w tym:  

1) umiejętność konceptualizacji proponowanego zagadnienia badawczego – do 10 pkt, 

2) zgodność zaprezentowanego zagadnienia z problematyką badawczą realizowaną w Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie nauk 

humanistycznych – do 5 pkt,  

3) znajomość metod badawczych – do 5 pkt;  

4) znajomość literatury przedmiotu – do 5 pkt; 

5) poprawne posługiwanie się terminologią specjalistyczną – do 5 pkt; 

6) nowatorstwo zaproponowanej tematyki – do 10 pkt; 

7) umiejętność argumentowania – do 5 pkt; 

8) kompozycja wypowiedzi – do 5 pkt. 

Do drugiego etapu przechodzą kandydaci, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej otrzymają minimum 25 pkt. 

II ETAP REKRUTACJI 

1. Punkty za wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów (max. 15 pkt): 

a) bardzo dobry – 15 pkt,  

b) dobry plus – 10 pkt, 
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c) dobry – 5 pkt, 

 

2. Osiągnięcia naukowe – do 30 pkt*, w tym 

a) artykuł naukowy w czasopiśmie z tzw. listy JCR albo recenzowana monografia naukowa – 20 pkt, (w przypadku publikacji wieloautorskiej 

przyznaje się 2 pkt za każde 10% udziału w tej publikacji); 

b) rozdział w recenzowanej monografii naukowej – 6 pkt (w przypadku współautorstwa przyznaje się 2 pkt niezależnie od liczby 

współautorów); 

c) artykuł naukowy w czasopiśmie spoza tzw. listy JCR – 6 pkt (w przypadku współautorstwa przyznaje się 2 pkt niezależnie od liczby 

współautorów); 

d) redakcja recenzowanej monografii naukowej – 4 pkt (w przypadku współautorstwa przyznaje się 2 pkt niezależnie od liczby współautorów);  

e) kierowanie projektem naukowym (NCBiR, NCN, FNP lub MNiSW) – 15 pkt; 

f) udział w projekcie naukowym na podstawie umowy – 5 pkt (max. 3 osiągnięcia), 

 

3. Inne osiągnięcia – do 5 pkt, w tym:  

a) nagrody naukowe, członkostwa w kołach naukowych, wygłoszenie referatu w konferencjach naukowych, organizacja konferencji 

naukowych, zagraniczny staż naukowy trwający co najmniej 4 tygodnie – 4 pkt (max. 3 osiągnięcia); 

b) potwierdzona znajomość języka obcego na poziomie co najmniej C1, publikacje popularnonaukowe i inne osiągnięcia (za każde osiągnięcie 

– 1 pkt (max. 5 osiągnięć). 

 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do szkoły doktorskiej wynosi 50 pkt uzyskanych łącznie w obu etapach rekrutacji. 

 

* Uznaje się osiągnięcia, które na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych, zostały opublikowane w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych, 

z uwzględnieniem roku, w którym przeprowadzana jest rekrutacja. 
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SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin i miejsce rozmowy 

kwalifikacyjnej 

Data i termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana za pomocą wiadomości e-mail na początku września 2019 roku 

Termin ogłoszenia wyników 20 września 2019 roku 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (formularz dostępny w IRK i na stronie internetowej UG);  

2) Oświadczenie kandydata, w którym stwierdza, że nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej (formularz dostępny w IRK i na stronie 

internetowej UG); 

3) CV z opisem dorobku naukowego i zamierzeń badawczych kandydata;  

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

magisterskim wraz z informacją o skali ocen obowiązującej w uczelni, w której został wydany dyplom lub zaświadczenie;  

5) Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych; 

6) Opinia przyszłego promotora; 

7) 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

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

I ETAP REKRUTACJI 

Rozmowa kwalifikacyjna – do 50 pkt, w tym:  

1) umiejętność konceptualizacji proponowanego zagadnienia badawczego – do 10 pkt, 

2) zgodność zaprezentowanego zagadnienia z problematyką badawczą realizowaną w Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie nauk społecznych 

– do 5 pkt,  

3) znajomość metod badawczych – do 5 pkt;  

4) znajomość literatury przedmiotu – do 5 pkt; 

5) poprawne posługiwanie się terminologią specjalistyczną – do 5 pkt; 

6) nowatorstwo zaproponowanej tematyki – do 10 pkt; 

7) umiejętność argumentowania – do 5 pkt; 

8) kompozycja wypowiedzi – do 5 pkt. 

Do drugiego etapu przechodzą kandydaci, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej otrzymają minimum 25 pkt. 

II ETAP REKRUTACJI 

1. Punkty za wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów do 15 pkt: 

a) bardzo dobry – 15 pkt,  

b) dobry plus – 10 pkt, 

c) dobry – 5 pkt, 

 

2. Osiągnięcia naukowe – do 30 pkt*, w tym 

a) artykuł naukowy w czasopiśmie z tzw. listy JCR albo recenzowana monografia naukowa – 20 pkt za każdy artykuł (w przypadku publikacji 

wieloautorskiej przyznaje się 2 pkt za każde 10% udziału w tej publikacji); 



- 4 - 

b) rozdział w recenzowanej monografii naukowej – 6 pkt za każdy rozdział (w przypadku współautorstwa przyznaje się 2 pkt niezależnie od 

liczby współautorów); 

c) artykuł naukowy w czasopiśmie spoza tzw. listy JCR – 6 pkt za każdy artykuł (w przypadku współautorstwa przyznaje się 2 pkt niezależnie 

od liczby współautorów); 

d) redakcja recenzowanej monografii naukowej – 4 pkt za każdą redakcję (w przypadku współautorstwa przyznaje się 2 pkt niezależnie od 

liczby współautorów);  

e) kierowanie projektem naukowym (NCBiR, NCN, FNP lub MNiSW) – 15 pkt; 

f) udział w projekcie naukowym na podstawie umowy – 5 pkt za każdy udział (max. 3 osiągnięcia). 

 

3. Inne osiągnięcia – do 5 pkt, w tym:  

c) nagrody naukowe, członkostwa w kołach naukowych, wygłoszenie referatu w konferencjach naukowych, organizacja konferencji 

naukowych, zagraniczny staż naukowy trwający co najmniej 4 tygodnie – 4 pkt (max. 3 osiągnięcia); 

d) potwierdzona znajomość języka obcego na poziomie co najmniej C1, publikacje popularnonaukowe i inne osiągnięcia (za każde 

osiągnięcie – 1 pkt (max. 5 osiągnięć). 

 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do szkoły doktorskiej wynosi 50 pkt uzyskanych łącznie w obu etapach rekrutacji. 

 

* Uznaje się osiągnięcia, które na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych, zostały opublikowane w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych, 

z uwzględnieniem roku, w którym przeprowadzana jest rekrutacja. 
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SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i egzaminu pisemnego 

Termin i miejsce rozmowy 

kwalifikacyjnej 

Data i termin egzaminu pisemnego zostanie podana za pomocą wiadomości e-mail na początku września 2019 roku 

Termin ogłoszenia wyników 20 września 2019 roku 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (formularz dostępny w IRK i na stronie internetowej UG);  

2) Oświadczenie kandydata, w którym stwierdza, że nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej (formularz dostępny w IRK i na stronie 

internetowej UG); 

3) CV z opisem dorobku naukowego i zamierzeń badawczych kandydata;  

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

magisterskim wraz z informacją o skali ocen obowiązującej w uczelni, w której został wydany dyplom lub zaświadczenie;  

5) Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych; 

6) Opinia przyszłego promotora; 

7) 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

Kryteria rekrutacyjne 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postepowaniu rekrutacyjnym: 100 pkt. 

I ETAP REKRUTACJI 

Rozmowa kwalifikacyjna – do 50 pkt, w tym:  

1) umiejętność konceptualizacji proponowanego zagadnienia badawczego – do 10 pkt, 

2) zgodność zaprezentowanego zagadnienia z problematyką badawczą realizowaną w Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie nauk społecznych 

– do 5 pkt,  

3) znajomość metod badawczych – do 5 pkt;  

4) znajomość literatury przedmiotu – do 5 pkt; 

5) poprawne posługiwanie się terminologią specjalistyczną – do 5 pkt; 

6) nowatorstwo zaproponowanej tematyki – do 10 pkt; 

7) umiejętność argumentowania – do 5 pkt; 

8) kompozycja wypowiedzi – do 5 pkt. 

Do drugiego etapu przechodzą kandydaci, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej otrzymają minimum 25 pkt. 

II ETAP REKRUTACJI 

1. Punkty za wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów do 15 pkt: 

a) bardzo dobry – 15 pkt,  

b) dobry plus – 10 pkt,  

c) dobry – 5 pkt, 

 

2. Osiągnięcia naukowe – do 30 pkt*, w tym: 

a) recenzowana publikacja naukowa w czasopiśmie z tzw. listy JCR, zgłoszenie patentowe lub monografia naukowa** – 6 pkt za każdą 

publikację, zgłoszenie patentowe lub monografię** (dodatkowo 3 punkty za autorstwo „pierwsze” lub „korespondencyjne”); 
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b) rozdział w monografii naukowej ** lub monografia naukowa inna niż w pkt. 3 a*** - 3 pkt za każdy rozdział lub monografię (dodatkowo 

2 punkty za autorstwo „pierwsze” lub „korespondencyjne”); 

c) rozdział w monografii naukowej innej niż w pkt. 3 a***, recenzowana publikacja naukowa w czasopiśmie spoza tzw. listy JCR  – 1 pkt za 

każdy rozdział lub publikację (max. 3 osiągnięcia); 

d) prezentacja ustna na konferencji naukowej – 2 pkt za każdą prezentację (max. 3 osiągnięcia);  

e) poster na naukowej konferencji lub współautorstwo prezentacji – 1 pkt za każdy poster lub prezentację (max. 3 osiągnięcia), 

f) kierowanie projektem naukowym (NCBiR, NCN, FNP lub MNiSW) – 6 pkt za każdy projekt; 

g) udział w projekcie naukowym na podstawie umowy – 2 pkt za każdy projekt (max. 3 osiągnięcia); 

h) zagraniczny staż naukowy trwający co najmniej 4 tygodnie  – 4 pkt za każdy staż (max. 3 osiągnięcia); 

i) staż naukowy trwający co najmniej 1 tydzień, kurs naukowy  – 1 pkt za każdy staż (max. 3 osiągnięcia).  

 

3. Inne osiągnięcia – do 5 pkt  

a) nagrody naukowe, członkostwa w kołach naukowych, udział w organizacji konferencji naukowych, potwierdzona znajomość języka 

obcego na poziomie co najmniej C1  – 1 pkt za każde osiągnięcie (max. 5 osiągnięć). 

 

 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do szkoły doktorskiej wynosi 40 pkt uzyskanych łącznie w obu etapach rekrutacji. 

 

* Uznaje się osiągnięcia, które na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych, zostały opublikowane w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych, 

z uwzględnieniem roku, w którym przeprowadzana jest rekrutacja. 

** Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo z Poziomu II – 200 pkt. wg załącznika do komunikatu MNiSW  z dnia 18 stycznia 2019 r. 

w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 

*** Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo z Poziomu I – 80 pkt. wg załącznika do komunikatu MNiSW  z dnia 18 stycznia 2019 r. 

w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 

 

 


