
Załącznik nr 2 do uchwały nr 82/2019 

Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020 
 

 

SZKOŁA DOKTORSKA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

 

Dziedzina nauki: nauki  humanistyczne 

Dyscyplina: filozofia 

Dyscyplina: historia 

Dyscyplina: językoznawstwo 

Dyscyplina: literaturoznawstwo 

 

 

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu 

Dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej 

 

 

Dziedzina nauki: nauki społeczne 

Dyscyplina: ekonomia i finanse 

Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji 

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości 

Dyscyplina: nauki prawne 

Dyscyplina: pedagogika 

 

 

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze 

Dyscyplina: matematyka 

Dyscyplina: nauki biologiczne 

Dyscyplina: nauki fizyczne 

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku 

 

 

Dziedzina nauki: nauki teologiczne 

Dyscyplina: nauki teologiczne 



Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego odbywa się w drodze 

konkursu.  

Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu: 
 

Lp. Kryteria kwalifikacji 
Maksymalna 

liczba punktów 

1 

Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich 

albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji: 

Ocena dostateczna i dostateczna plus – 0 pkt 

Ocena dobra – 5 pkt 

Ocena dobra plus – 10 pkt 

Ocena bardzo dobra – 15 pkt 

15 

2 

Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I 

i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana 

na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 5 pkt za 

średnią 4,0 i 0,5 pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze 

studiów powyżej 4,0 

10 

3 

Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy 

doktorskiej   

 cel naukowy  –  0-5 pkt 

 znaczenie badań – 0-5 pkt   

 plan badań – 0-10 pkt 

 metodyka badań  – 0-5 pkt 

 literatura – 0-5 pkt 

30 

4 
Ocena rozmowy kwalifikacyjnej dot. planowanej pracy doktorskiej   

 
30 

5 

Inne, w szczególności:  

1. Udokumentowane publikacje naukowe i cytowania –  0-3 pkt 

2. Udokumentowany udział w projektach  naukowo - badawczych 

lub uzyskanie projektu badawczego – 0-4 pkt 

3. Udokumentowany udział w konferencjach naukowych, 

seminariach i warsztatach – 0-3 pkt 

4. Ponadprogramowe udokumentowane, co najmniej 1-miesięczne 

praktyki-staże w jednostkach odpowiadających programowi 

ukończonych studiów magisterskich – 0-3 pkt 

5. Ukończenie studiów podyplomowych – 0-2 pkt 

 

15 

 Łącznie  100 

 

Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę: 

 0 –    40 pkt – ocena niedostateczna 

41 –   53 pkt – ocena dostateczna 

54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus 

63 –   75 pkt – ocena dobra 

76 –   84 pkt – ocena dobra plus 

85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra 

 

1. Do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i realizacji projektu 

badawczego pod kierunkiem promotora (w przypadku kształcenia interdyscyplinarnego dwóch 

promotorów) może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 

76 pkt. 

 

2. Przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego odbywać się będą w ramach uchwalonego 

przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu przyjęć. 

 



3. Decyzję o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego podejmuje Komisja 

Konkursowa. 

 

4. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora US. 

 

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

o miejscu na liście rankingowej decyduje uzyskana średnia ocen z przebiegu studiów. 

 

6. W przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym za granicą, którzy nie posiadają zaświadczenia o 

średniej ocen z przebiegu studiów, średnią ocen na punkty przelicza Komisja Konkursowa. 

 

7. Projekt badawczy dotyczący planowanej rozprawy doktorskiej (do 3 stron, rozmiar strony A4, wielkość    

czcionki 11, interlinia 1, marginesy 2 cm),  w języku polskim lub angielskim, wg wzoru:  

- roboczy tytuł planowanej rozprawy doktorskiej;  

- cel naukowy;  

- znaczenie badań;  

- plan badań;  

- metodyka badań;  

- literatura;  

- pisemna opinia przyszłego promotora (w przypadku doktoratów interdyscyplinarnych dwóch promotorów) 

wraz z oświadczeniem o zapewnieniu warsztatu badawczego, poświadczona przez pełnomocnika Rektora US 

ds. wskazanej w podaniu dyscypliny (w przypadku doktoratów interdyscyplinarnych dwóch pełnomocników); 

 

8. Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim lub angielskim. 

 

9. Komisja Konkursowa weryfikuje znajomość przez kandydata języka polskiego lub angielskiego 

umożliwiającą podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

 


