
Kryteria oceny aktywności naukowej i organizacyjnej kandydata 

Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę tylko dokumenty poświadczające dane zdarzenie,  

natomiast nie uwzględnia deklaracji bez poświadczenia 

1. ocena z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich  

- maksymalnie 10 pkt; 

o 3 = 1 pkt. 

o 3,5 = 3 pkt. 

o 4 = 6 pkt. 

o 4,5 = 8 pkt. 

o 5 = 10 pkt. 

2. ocena dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na 

podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat może wskazać do oceny maksymalnie 

trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe; maksymalnie 15 pkt; 

a. publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych i 

pismach kół naukowych – wyłącznie opublikowane (wymagane teksty lub ich 

kopie do wglądu wraz z numerem ISBN) – 5 pkt za każdą publikację, 

b. konferencje naukowe z referatami, komunikatami, posterami - 3 pkt za każdą 

konferencję)  

3. inna udokumentowana działalność kandydata na podstawie wskazanych przez 

kandydata maksimum trzech osiągnieć; maksymalnie 5 pkt; 

a. udział w studenckim ruchu naukowym, 

b. staże krajowe i zagraniczne (programy wymiany, np. MOST, LLP- Erasmus, 

inne wyjazdy stypendialne, staże związane z kierunkiem studiów, 

specjalnością - nie dotyczy obowiązkowych praktyk studenckich objętych 

planem i programem studiów), 

c. nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i działalność studencką, 

d. znajomość języków obcych (wymagane certyfikaty lub świadectwa ukończenia 

kursów językowych do wglądu); 

Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 

- jedno osiągnięcie = 1 pkt 

- dwa osiągnięcia = 3 pkt 

- trzy osiągnięcia = 5 pkt 



4. wynik rozmowy kwalifikacyjnej; przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej 

obejmuje: 

a) wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz 

właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej, 

b) elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny. 

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać maksymalnie 50 pkt; maksymalny czas 

trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut. 

 

5. przedstawiona wstępna propozycja projektu badawczego, maksymalnie 20 pkt, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

a) umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu 

badawczego; 

b) nowatorstwa i oryginalności pomysłu badawczego oraz umiejętności 

zaproponowania sposobu rozwiązania; 

c) metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny; 

d) znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią, istotną dla osiągnięcia 

wskazanych celów. 

 


