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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO UCHWAŁY Nr XXIV-6.4/17 

Senatu UMCS w Lublinie  

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
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Wydział Biologii i Biotechnologii 

 
§ 1 

 
1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie biologii mogą ubiegać się absolwenci 

biologii, biotechnologii oraz kierunków pokrewnych mający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 

a także beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący 

absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia: 

1) średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią z obydwu stopni). Średnia 

ocen ze studiów odpowiada punktom w skali: 

 

Średnia ocen Punkty 

5,0 5 

4,9 - 4,5 4 

4,4 - 4,0 3 

3,9 - 3,5 2 

3,4 - 3,0 1 

2,9 - 2,0 0 

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną 

w trakcie studiów. 

2) rozmowę kwalifikacyjną z przedmiotów objętych minimum programowym z biologii lub 

biotechnologii (ocenianą w skali ocen od 2,0 do 5,0, punktowaną w skali od 0 do 5 pkt.); 

3) ocenę dotychczasowych osiągnięć naukowych (punktowaną w skali od 0 do 5 pkt.); 

4) sprawdzian znajomości języka angielskiego obejmujący rozmowę w języku angielskim na tematy 

ogólne i znajomość słownictwa w zakresie biologii (ocenianą w skali ocen od 2,0 do 5,0, 

punktowaną w skali od 0 do 5 pkt.). 

3. Dla punktów 2, 4 w ust. 2 ustala się następującą skalę przeliczania ocen na punkty: 

 

Ocena Punkty 

5,0 5 

4,5 4 

4,0 3 

3,5 2 

3,0 1 

2,0 0 

 

4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą 

zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników 

postępowania w odniesieniu do limitu miejsc i uzyskają ocenę co najmniej 3,0 według następującej skali: 

 

Łączna liczba punktów Ocena 

20 - 18 5,0 

17,9 - 16 4,5 

15,9 - 14 4,0 

13,9 - 12 3,5 

11,9 - 9 3,0 

8,9 - 0 2,0 

 

5. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż trzech osób. 
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6. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

 

§ 2 

 

1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie biotechnologii mogą ubiegać się absolwenci 

biologii, biotechnologii oraz kierunków pokrewnych mający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 

a także beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący 

absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia: 

1) średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią  z obydwu stopni). 

Średnia ocen ze studiów odpowiada punktom w skali: 

 

Średnia ocen Punkty 

5,0 5 

4,9 - 4,5 4 

4,4 - 4,0 3 

3,9 - 3,5 2 

3,4 - 3,0 1 

2,9 - 2,0 0 

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną 

w trakcie studiów. 

2) rozmowę kwalifikacyjną z przedmiotów objętych minimum programowym  z biotechnologii lub 

biologii (ocenianą w skali ocen od 2,0 do 5,0, punktowaną  w skali od 0 do 5 pkt.); 

3) ocenę dotychczasowych osiągnięć naukowych (punktowaną w skali od 0 do 5 pkt.); 

4) sprawdzian znajomości języka angielskiego obejmujący rozmowę w języku angielskim na tematy 

ogólne i znajomość słownictwa w zakresie biologii (ocenianą w skali ocen od 2,0 do 5,0, 

punktowaną w skali od 0 do 5 pkt.). 

3. Dla punktów 2, 4 w ust. 2 ustala się następującą skalę przeliczania ocen na punkty: 

 

Ocena Punkty 

5,0 5 

4,5 4 

4,0 3 

3,5 2 

3,0 1 

2,0 0 

 

4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą 

zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników 

postępowania w odniesieniu do limitu miejsc i uzyskają ocenę co najmniej 3,0 według następującej 

skali: 

 

Łączna liczba punktów Ocena 

20 - 18 5,0 

17,9 - 16 4,5 

15,9 - 14 4,0 

13,9 - 12 3,5 

11,9 - 9 3,0 

8,9 - 0 2,0 

 

5. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż trzech osób. 
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6. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

 

Wydział Chemii 

 
§ 3 

 
1. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie chemii mogą ubiegać się 

absolwenci kierunku chemia oraz kierunków pokrewnych, pod warunkiem, że program ukończonych 

przez nich studiów obejmował efekty kształcenia odpowiednie do realizowanych na Wydziale badań 

naukowych, mający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, którzy ukończyli studia ze średnią nie 

mniejszą niż 3,5. 

2. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie chemii mogą ubiegać się 

beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący 

absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich 

zgodnych z dyscypliną prowadzonych studiów doktoranckich. Beneficjenci programu Diamentowy 

Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia 

wymogów formalnych udziału w rekrutacji. 

3. Studia doktoranckie prowadzone są w ramach specjalności związanych z realizowaną przez Wydział 

tematyką badawczą w zakresie: 

1) chemii nieorganicznej, 

2) chemii organicznej, 

3) chemii fizycznej i teoretycznej, 

4) chemii analitycznej. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia: 

1) średnią ocen ze studiów (z jednolitych studiów magisterskich lub ze studiów pierwszego 

i drugiego stopnia). Maksymalna liczba punktów za średnią ocen ze studiów wynosi 40. Punkty 

liczone są wg. poniższej tabeli: 

 

Średnia ocen Punkty 

3,5 – 3,59 2 

3,6 – 3,69 3 

3,7 – 3,79 5,5 

3,8 – 3,89 7,0 

3,9 – 3,99 8,5 

4,0 – 4,09 10,5 

4,1 – 4,19 12,5 

4,2 – 4,29 15,5 

4,3 – 4,39 18,5 

4,4 – 4,49 21,5 

4,5 – 4,59 25 

4,6 – 4,69 28,5 

4,7 – 4,79 32 

4,8 – 4,89 36 

4,9 – 5,0 40 

 

2) pisemny test dotyczący podstaw chemii, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 30 

punktów; 

3) rozmowę sprawdzającą znajomość języków obcych, za którą kandydat może uzyskać 

maksymalnie 15 punktów; 
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4) rozmowę sprawdzającą posiadaną wiedzę, za którą kandydat może uzyskać maksymalnie 10 

punktów. 

5) rozmowę oceniającą dorobek naukowy, za którą kandydat może uzyskać maksymalnie 5 

punktów. 

5. Uzyskanie przez kandydata w sumie 45 punków ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego 

uznawane jest za wynik pozytywny. 

6. Na studia przyjmowani będą jedynie kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej 

uczestników postępowania w odniesieniu do ustalonego limitu miejsc. 

7. Przeliczenie zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest następujące: 

 

Punkty Ocena 

75.00 - 100.00 5.0 

70.00 - 74.99 4.5 

60.00 - 69.99 4.0 

50.00 - 59.99 3.5 

45.00 - 49.99 3.0 

0 - 44.99 2.0 

8. Studia stacjonarne lub niestacjonarne zostaną uruchomione, jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych 

kandydatów wyniesie 5 osób na każdą formę studiów. 

9. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

 

Wydział Ekonomiczny 

 
§ 4 

 
1. Do postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii mogą 

przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra oraz beneficjenci programu Diamentowy Grant 

nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub 

studiujący na jednolitych studiach magisterskich zgodnych z dyscypliną prowadzonych studiów 

doktoranckich. 

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: 

1) aktywność naukową: publikacje naukowe, pracę w kołach naukowych, uczestnictwo 

w konferencjach naukowych itp.: 0 - 4 punktów; 

2) ocenę na dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich: 

 

Ocena Punkty 

4 1  

4,5 3  

5 5  

 

3) znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatami: 0 - 3 punkty; 

4) wynik rozmowy kwalifikacyjnej (przedstawienie swoich zainteresowań naukowo-badawczych 

oraz zakresu tematycznego planowanej rozprawy doktorskiej): 0 - 8 punktów; 

3. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych rekrutacji. 

4. Uzyskane w wyniku postępowania kwalifikacyjnego punkty przeliczane są na oceny według 

następującej skali: 

 

Punkty Ocena 



6 
 

do 4 3,0 

5 – 8 3,5 

9 – 12 4,0 

13 – 16 4,5 

17 – 20 5,0 

 

5. Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego 

uzyskali, co najmniej ocenę 4,0 według rankingu ocen do wysokości limitu miejsc. 

6. Studia stacjonarne zostaną uruchomione, jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów 

wyniesie 6 osób. 

7. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

 

§ 5 

 
1. Do postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki 

o zarządzaniu mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra oraz beneficjenci programu 

Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów 

pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich zgodnych z dyscypliną 

prowadzonych studiów doktoranckich. 

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: 

1) aktywność naukową: publikacje naukowe, pracę w kołach naukowych, uczestnictwo 

w konferencjach naukowych itp.: 0 - 4 punktów; 

2) ocenę na dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich: 

 

Ocena Punkty 

4 1  

4,5 3  

5 5  

3) znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatami: 0 - 3 punkty; 

4) wynik rozmowy kwalifikacyjnej (przedstawienie swoich zainteresowań naukowo-

badawczych oraz zakresu tematycznego planowanej rozprawy doktorskiej): 0 - 8 punktów; 

3. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych rekrutacji. 

4. Uzyskane w wyniku postępowania kwalifikacyjnego punkty przeliczane są na oceny według 

następującej skali: 

 

Punkty Ocena 

do 4 3,0 

5 – 8 3,5 

9 – 12 4,0 

13 – 16 4,5 

17 – 20 5,0 

 

5. Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego 

uzyskali co najmniej ocenę 4,0 według rankingu ocen do wysokości limitu miejsc. 

6. Studia stacjonarne zostaną uruchomione jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów 

wyniesie 6 osób. 

7. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 
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Wydział Filozofii i Socjologii 
 

§ 6 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii ma charakter 

konkursowy. Od kandydata wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich z wynikiem co najmniej dobrym. 

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii mogą ubiegać się beneficjenci 

programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami 

studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Beneficjenci programu 

Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod 

warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia: 

1) średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią z obydwu stopni) 

ocenianą w skali 0-5 punktów według przelicznika: 

 

2,00 - 3,70 0 pkt. 

3,71 - 4,00 1 pkt. 

4,01 - 4,25 2 pkt. 

4,26 - 4,50 3 pkt. 

4,51 - 4,75 4 pkt. 

4,76 - 5,00 5 pkt. 

 

2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej projektu badawczego związanego z przyszłą 

rozprawą doktorską – oceniony w skali od 0 do 6 pkt.; 

3) ocenę dokumentów zawierających opis dotychczasowych osiągnięć badawczych (publikacje, 

udział w konferencjach, certyfikaty, itp.) - ocena w skali od 0 do 3 pkt. 

4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą 

zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników 

postępowania do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć i uzyskają ocenę co najmniej 3,0 (minimum 6 

punktów) według następującej skali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Studia stacjonarne zostaną uruchomione jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów 

wyniesie 3 osoby. 

6. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

Punkty Ocena 

0 - 5 2,0 

6 - 7 3,0 

8 - 9 3,5 

10 – 11 4,0 

12 – 13 4,5 

14 5,0 
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§ 7 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie socjologii ma charakter 

konkursowy. Od kandydata wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich z wynikiem co najmniej dobrym. 

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie socjologii mogą ubiegać się beneficjenci 

programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami 

studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Beneficjenci programu 

Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod 

warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia: 

1) średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią z obydwu stopni) 

ocenianą w skali 0-5 punktów według przelicznika: 

 

2,00 - 3,70 0 pkt. 

3,71 - 4,00 1 pkt. 

4,01 - 4,25 2 pkt. 

4,26 - 4,50 3 pkt. 

4,51 - 4,75 4 pkt. 

4,76 - 5,00 5 pkt. 

 

2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej projektu badawczego związanego z przyszłą 

rozprawą doktorską – oceniony w skali od 0 do 6 pkt. 

3) ocenę dokumentów zawierających opis dotychczasowych osiągnięć badawczych (publikacje, 

udział w konferencjach, certyfikaty, itp.) – ocena w skali od 0 do 3 pkt. 

4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą 

zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników 

postępowania do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć i uzyskają ocenę co najmniej 3,0 (minimum 6 

punktów) według następującej skali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Studia stacjonarne zostaną uruchomione jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów 

wyniesie 3 osoby. 

6. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

 

§ 8 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o poznaniu 

i komunikacji społecznej ma charakter konkursowy. Od kandydata wymaga się posiadania dyplomu 

ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z wynikiem co najmniej 

dobrym. 

Punkty Ocena 

0 - 5 2,0 

6 - 7 3,0 

8 - 9 3,5 

10 – 11 4,0 

12 – 13 4,5 

14 5,0 
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2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej 

mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego 

magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach 

magisterskich. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia: 

1) średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią z obydwu stopni) 

ocenianą w skali 0-5 punktów według przelicznika: 

 

2,00 - 3,70 0 pkt. 

3,71 - 4,00 1 pkt. 

4,01 - 4,25 2 pkt. 

4,26 - 4,50 3 pkt. 

4,51 - 4,75 4 pkt. 

4,76 - 5,00 5 pkt. 

 

2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej projektu badawczego związanego z przyszłą 

rozprawą doktorską – oceniony w skali od 0 do 6 pkt. 

3) ocenę dokumentów zawierających opis dotychczasowych osiągnięć badawczych (publikacje, 

udział w konferencjach, certyfikaty, itp.) – ocena w skali od 0 do 3 pkt. 

4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą 

zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników 

postępowania do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć i uzyskają ocenę co najmniej 3,0 (minimum 6 

punktów) według następującej skali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Studia stacjonarne zostaną uruchomione jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów 

wyniesie 3 osoby. 

6. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

 

Wydział Humanistyczny 

 
§ 9 

 

1. Podstawową formą postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie historii 

jest dla absolwentów: 

1) studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie historii - 

rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii Polski i historii powszechnej, dotycząca wybranej 

przez kandydata epoki, problematyki związanej z napisaną pracą magisterską, planami 

badawczymi, które kandydat może realizować na studiach doktoranckich oraz dodatkowych 

zainteresowań kandydata; 

2) innych kierunków studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - ustny 

egzamin z historii Polski i historii powszechnej (X-XX w.) oraz rozmowa o zainteresowaniach 

Punkty Ocena 

0 - 5 2,0 

6 - 7 3,0 

8 - 9 3,5 

10 – 11 4,0 

12 – 13 4,5 

14 5,0 
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badawczych kandydata w zakresie historii i innych związanych m. in. z planami badawczymi, 

które kandydat może realizować na studiach doktoranckich. 

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie historii mogą ubiegać się beneficjenci 

programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami 

studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Do beneficjentów 

programu Diamentowy Grant stosuje się odpowiednio ust. 1. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia: 

1) wynik rozmowy kwalifikacyjnej (dla absolwentów kierunku historia) lub egzaminu ustnego (dla 

absolwentów innych kierunków studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) 

– do 5 punktów; 

2) osiągnięcia badawcze z okresu studiów (np. publikacje, udział w konferencjach) 

i zaprezentowany, również w formie pisemnej - projekt badań naukowych - do 10 punktów; 

3) ostateczny wynik studiów wpisany do dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, przeliczony następująco: 5,0 – 5 pkt., 4,5 – 4 pkt., 4,0 – 3 

pkt., 3,5 – 2 pkt., 3,0 – 1 pkt. 

4) beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną 

w trakcie studiów. Przy ocenie beneficjentów programu Diamentowy Grant nie uwzględnia się 

pkt. 3. 

4. Kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Wynik pozytywny z postępowania 

kwalifikacyjnego stanowi uzyskanie co najmniej 50 %, czyli 10 punktów. 

5. Przeliczenie zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest następujące: 

 

Punkty Ocena 

0 - 9 2,0 

10 – 11 3,0 

12 – 13 3,5 

14 – 15 4,0 

16 – 17 4,5 

18 – 20 5,0 

 

6. Na studia doktoranckie przyjmowani są jedynie ci kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście 

rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do ustalonego limitu miejsc. 

7. Problematyka badawcza na studiach doktoranckich w zakresie historii obejmuje: 

1) historię starożytną 

2) historię Polski średniowieczną, 

3) historię powszechną średniowieczną, 

4) historię nowożytną Polski (XVI-XVIII w.), 

5) historię nowożytną powszechną (XVI-XVIII w.), 

6) historię Polski XIX w., 

7) historię powszechną XIX w., 

8) historię najnowszą Polski, 

9) historię powszechną najnowszą, 

10) metodologię historii. 

8. Studia stacjonarne zostaną uruchomione jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów 

wyniesie 5 osób. 

9. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

 

§ 10 

 

1. Podstawową formę postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie 

literaturoznawstwa lub językoznawstwa stanowi rozmowa kwalifikacyjna obejmująca wiedzę 

i zainteresowania polonistyczne. 



11 
 

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich niezgodnych z dyscyplinami naukowymi studiów doktoranckich 

literaturoznawczych lub językoznawczych zobowiązana jest przedstawić wykaz publikacji dotyczących 

problematyki literaturoznawczej lub językoznawczej lub kulturoznawczej oraz udokumentować 

dotychczasową aktywność naukową w tych dziedzinach (udział w konferencjach naukowych, 

działalność w kołach naukowych). 

3. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa mogą 

ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra 

będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia: 

1) rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zagadnień współczesnego literaturoznawstwa / 

językoznawstwa (w zależności od wybranej przez kandydata dziedziny badań naukowych) - do 

10 punktów; 

2) prezentację osiągnięć badawczych z okresu studiów (np. publikacje, udział w konferencjach 

naukowych) i projektu badawczego – do 5 punktów; 

3) ostateczny wynik studiów wpisany do dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, przeliczony następująco: 5,0 – 5 pkt., 4,5 – 4 pkt., 4,0 – 3 

pkt., 3,5 – 2 pkt., 3,0 – 1 pkt.; 

4) beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną 

w trakcie studiów. Przy ocenie beneficjentów programu Diamentowy Grant nie uwzględnia się 

pkt. 3. 

5. Kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Wynik pozytywny z postępowania 

kwalifikacyjnego stanowi uzyskanie co najmniej 50 %, czyli 10 punktów. 

6. Na studia doktoranckie przyjmowani są jedynie ci kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście 

rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do ustalonego limitu miejsc. 

7. Przeliczenie zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest następujące: 

 

Punkty Ocena 

0 - 9 2,0 

10 – 11 3,0 

12 – 13 3,5 

14 – 15 4,0 

16 – 17 4,5 

18 – 20 5,0 

 

8. Problematyka badawcza na studiach doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa 

obejmuje następujące dziedziny: 

1) literaturoznawstwo polskie (historia literatury polskiej, literatura współczesna, teoria literatury, 

poetyka opisowa i historyczna, komparatystyka literacka, literatura popularna, publicystyka 

i krytyka literacka); 

2) językoznawstwo polskie (historia języka polskiego, stylistyka, genologia, tekstologia, gramatyka 

współczesnego języka polskiego, semantyka, leksykologia  i pragmatyka językowa, frazeologia, 

dialektologia, etnolingwistyka, onomastyka, socjolingwistyka, język wartości, logopedia); 

3) teatrologia (historia dramatu polskiego, historia teatru polskiego); 

4) medioznawstwo (gatunki prasowe, radiowe, telewizyjne; etyka mediów, język reklamy); 

5) metodyka nauczania (metodyka nauczania literatury polskiej, metodyka nauczania języka 

polskiego); 

6) kulturoznawstwo (kultura masowa, folklorystyka, filmoznawstwo). 

9. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż pięciu osób. 

10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 
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§ 11 

 

1. Kandydaci na studia doktoranckie w zakresie kulturoznawstwa powinni wykazać się 

zainteresowaniami humanistycznymi oraz problematyką szeroko rozumianej kultury. O przyjęcie mogą 

ubiegać się absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie kulturoznawstwa mogą ubiegać się 

beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący 

absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie kulturoznawstwa ma 

charakter konkursowy i obejmuje: 

1) rozmowę kwalifikacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań kulturoznawczych – 

ocenianą i punktowaną według następującej skali: 

 

Ocena Punkty 

5,0 5 

4,5 4 

4,0 3 

3,5 2 

3,0 1 

2,0 0 

 

2) ocenę proponowanego projektu badawczego (rozumianego jako temat przyszłej rozprawy 

doktorskiej) oraz prezentację własnych osiągnięć badawczych (np. publikacje, udział 

w konferencjach naukowych)  – maksymalnie do 10 punktów. 

3) konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych, tj. ostateczny wynik studiów wpisany do 

dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

przeliczony następująco: 5,0 – 5 punktów; 4,5 – 4 punkty; 4,0 – 3 punkty; 3,5 – 2 punkty; 3,0 – 1 

punkt; 

4) beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną 

w trakcie studiów. Przy ocenie beneficjentów programu Diamentowy Grant nie uwzględnia się 

pkt. 3. 

4. Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Pozytywny wynik stanowi uzyskanie minimum 10 

punktów. 

5. Przeliczenie łącznej liczby zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest 

następujące: 

 

Punkty Ocena 

0 - 9 2,0 

10 – 11 3,0 

12 – 13 3,5 

14 – 15 4,0 

16 – 17 4,5 

18 – 20 5,0 

 

6. Na studia doktorancie przyjmowani są jedynie ci kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście 

rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do ustalonego limitu miejsc. 

7. Studia stacjonarne zostaną uruchomione, jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów 

wyniesie 5 osób. 

8. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 
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9. Problematyka badawcza na studiach doktoranckich z zakresu kulturoznawstwa obejmuje szeroko 

rozumiane zagadnienia kulturoznawcze w tym m. in.: 

1) komunikację kulturową, 

2) teorię kultury, 

3) antropologię i filozofię kultury, 

4) kulturę współczesną, 

5) kulturę tradycyjną i typu tradycyjnego, 

6) kulturę masową, 

7) historię kultury i sztuki, 

8) zagadnienia wielokulturowości, 

9) organizację i animację kultury, 

10) media i kulturę, 

11) filmoznawstwo, 

12) muzeologię, 

13) judaistykę. 

 

§ 12 

 

1. Podstawową formę postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie 

z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego stanowi rozmowa 

kwalifikacyjna. Kandydaci muszą wykazać się wiedzą i zainteresowaniami literaturoznawczymi, 

językoznawczymi, traduktologicznymi i/lub kulturoznawczymi oraz predyspozycjami do pracy 

naukowej. 

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich niezgodnych z dyscyplinami naukowymi studiów doktoranckich 

w zakresie neofilologii powinna udokumentować aktywność naukową w tych dziedzinach (udział 

w konferencjach naukowych, działalność w kołach naukowych) i przedstawić wykaz publikacji 

dotyczących problematyki literaturoznawczej, językoznawczej lub kulturoznawczej. 

3. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresu literaturoznawstwa lub 

językoznawstwa neofilologicznego mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant 

nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub 

studiujący na jednolitych studiach magisterskich. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia: 

1) rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zagadnień współczesnego literaturoznawstwa/ 

językoznawstwa / kulturoznawstwa / traduktologii / translatoryki w zależności od wybranej przez 

kandydata dziedziny badań naukowych (rozmowa może częściowo odbywać się w języku 

wybranej neofilologii) – do 6 punktów; 

2) prezentację osiągnięć badawczych z okresu studiów (publikacje, udział w konferencjach 

naukowych) przedstawioną w formie pisemnej – do 4 punktów; 

3) krótki opis projektu badawczego, który ma stanowić podstawę pracy doktorskiej, zawierający 

opis przedmiotu badań, założenia i hipotezy, przyjętą metodologię oraz listę literatury 

przedmiotu, przedstawiony przez kandydata w formie pisemnej – do 5 punktów; 

4) ostateczny wynik studiów wpisany do dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, przeliczony następująco: 5,0 – 5 pkt., 4,5 – 4 pkt., 4,0 – 3 

pkt., 3,5 – 2 pkt., 3,0 – 1 pkt.; 

5. Beneficjenci programu Diamentowy Grant w toku rekrutacji uzyskują 9 punktów z tytułu uczestnictwa 

w programie Diamentowy Grant oraz dodatkowo podlegają kwalifikacji w zakresie wskazanym w ust. 4 

pkt. 1 i 3. 

6. Kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Wynik pozytywny z postępowania 

kwalifikacyjnego stanowi uzyskanie co najmniej 55 %, czyli 11 punktów. 

7. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej – do wysokości ustalonego limitu miejsc. 



14 
 

 

 

8. Przeliczenie łącznej liczby zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest 

następujące: 

 

Punkty Ocena 

0 - 10 2,0 

11 – 12 3,0 

13 – 14 3,5 

15 – 16 4,0 

17 – 18 4,5 

19 – 20 5,0 

 

9. Studia zostaną uruchomione jeśli zakwalifikowanych zostanie na nie co najmniej 2 kandydatów. 

10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

11. Problematyka badawcza na studiach neofilologicznych obejmuje następujące dziedziny: 

1) literaturoznawstwo germańskie, romańskie, angielskie, słowiańskie, 

2) językoznawstwo germańskie, romańskie, angielskie, słowiańskie, 

3) traduktologia, translatoryka; 

4) akwizycja języków obcych i dydaktyka nauczania języków obcych, 

5) kulturoznawstwo germańskiego, angielskiego, romańskiego i słowiańskiego obszaru 

językowego. 

§ 13 

 

1. Podstawową formę postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone 

w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego stanowi 

rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim. Kandydaci muszą wykazać się wiedzą 

i zainteresowaniami literaturoznawczymi, językoznawczymi, traduktologicznymi i/lub 

kulturoznawczymi oraz predyspozycjami do pracy naukowej i znajomością języka angielskiego na 

poziomie C2. 

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie powinna przedstawić dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich na kierunku humanistycznym, filologicznym, literaturoznawczym lub 

językoznawczym. Osoba która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie 

innego rodzaju powinna przedstawić wykaz publikacji dotyczących problematyki literaturoznawczej, 

językoznawczej lub kulturoznawczej oraz udokumentować dotychczasową aktywność naukową w tych 

dziedzinach. 

3. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim z zakresu 

literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego mogą ubiegać się beneficjenci programu 

Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów 

pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia: 

1) rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, dotyczącą zagadnień współczesnego 

literaturoznawstwa / językoznawstwa / kulturoznawstwa / przekładoznawstwa w zależności od 

wybranej przez kandydata dziedziny badań naukowych – do 10 punktów; 

2) prezentację projektu badawczego w języku angielskim i osiągnięć badawczych (publikacje, 

udział w konferencjach naukowych) – do 10 punktów; 

5. Kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Wynik pozytywny z postępowania 

kwalifikacyjnego stanowi uzyskanie co najmniej 50 %, czyli 10 punktów. O przyjęciu na studia 

decyduje miejsce na liście rankingowej – do wysokości ustalonego limitu miejsc. 
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6. Przeliczenie łącznej liczby zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest 

następujące: 

 

Punkty Ocena 

0 - 9 2,0 

10 – 11 3,0 

12 – 13 3,5 

14 – 15 4,0 

16 – 17 4,5 

18 – 20 5,0 

 

7. Dokumenty dodatkowe w przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi ponad określone 

w § 1 Uchwały: 

1) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz 

z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikującymi – przetłumaczony na język polski przez 

tłumacza przysięgłego, 

2) kserokopie: paszportu, wizy lub innych dokumentów potwierdzających prawo do pobytu 

w Polsce, 

3) kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 

albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

8. Przed przystąpieniem do rekrutacji, skany wymaganych dokumentów kandydaci przesyłają na adres 

doct.studies@umcs.eu . 

9. Studia zostaną uruchomione jeśli zakwalifikowanych zostanie na nie co najmniej 2 kandydatów. 

10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 

§ 14 

 

1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie fizyki mogą ubiegać się absolwenci studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie, która ukończyła studia drugiego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż fizyka, będzie zobowiązana do uzupełnienia 

wykształcenia z zakresu studiów fizycznych w ciągu trzech pierwszych semestrów studiów 

doktoranckich. Zakres i sposób uzupełnienia (wykaz przedmiotów i form ich zaliczenia) będzie 

uzgodniony przez opiekuna naukowego doktoranta z kierownikiem studiów doktoranckich.  

3. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie fizyki mogą ubiegać się beneficjenci 

programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami 

studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Beneficjenci programu 

Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod 

warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji. 

4. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje: 

1) rozmowę kwalifikacyjną na trzy tematy zawarte w standardowym zestawie przedmiotów 

wykładanych na uniwersyteckich studiach fizycznych: 

a) fizyka ogólna, 

b) mechanika teoretyczna, 

c) mechanika kwantowa, 

mailto:doct.studies@umcs.eu
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d) fizyka statystyczna, 

e) wstęp do fizyki atomowej, 

f)       wstęp do fizyki jądrowej, 

g) wstęp do fizyki ciała stałego. 

Za omówienie każdego tematu kandydat może otrzymać maksymalnie 4 punkty. Łącznie za 

rozmowę kwalifikacyjną kandydat może otrzymać maksymalnie 12 punktów. 

 

Ocena Punkty 

5,0 12 

4,5 10 - 11 

4,0 8 - 9 

3,5 6 - 7 

3,0 4 - 5 

2,0 0 - 3 

 

2) konkurs dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

 

Ocena Punkty 

5,0 5 

4,5 4 

4,0 3 

3,5 2 

3,0 0 

 

3) ocenę dokumentacji przedstawionej przez kandydata (w tym publikacje naukowe, praca w kołach 

naukowych, udział w konferencjach naukowych, staże krajowe i zagraniczne, nagrody 

i wyróżnienia) – 2 punkty. 

5. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. W przypadku 

osób z taką samą liczbą punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje ocena z rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

6. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali z rozmowy kwalifikacyjnej ocenę co 

najmniej 3,0 i zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania do wyczerpania 

ustalonego limitu miejsc oraz uzyskają ocenę końcową co najmniej 3,0 według następującej skali: 

 

Łączna liczba 

punktów 

Ocena 

16-19 5,0 

13-15 4,5 

10-12 4,0 

8-9 3,5 

6-7 3,0 

5-0 2,0 

 

7. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż dwóch osób. 

8. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

 

§ 15 

 

1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie matematyki mogą ubiegać się absolwenci 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 
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2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie matematyki mogą ubiegać się beneficjenci 

programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami 

studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. 

3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje: 

1) egzamin wstępny z matematyki. Przy ustalaniu wyników egzaminu wstępnego stosuje się 

następującą skalę ocen: 

 

Ocena Punkty 

5,0 5 

4,5 4,5 

4 4 

3,5 3,5 

3 3 

2 0 

 

2) konkurs dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

Ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wyrażony 

w liczbowej skali ocen przelicza się na punkty mnożąc go przez 0,05 (maksymalna liczba 

punktów 0,25); 

3) ocenę dokumentacji przedstawionej przez kandydata, punktowaną w skali od  0 do 0,25 punktów. 

4. Beneficjenci  programu Diamentowy Grant w toku rekrutacji uzyskują 0,5 punktu z tytułu uczestnictwa 

w programie Diamentowy Grant oraz dodatkowo podlegają kwalifikacji w zakresie wskazanym w ust. 3 

pkt. 1. 

5. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje o miejscu kandydata na liście 

rankingowej, przy czym w przypadku osób z taką samą liczbą punktów o miejscu na tej liście decyduje 

ocena z egzaminu wstępnego. 

6. Jeśli suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym nie przekracza 5, to końcową ocenę 

postępowania rekrutacyjnego stanowi ta suma punktów zaokrąglona  w górę do najbliższej liczby ze 

skali ocen: 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2. Jeśli suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym jest 

większa niż 5, to końcową oceną postępowania rekrutacyjnego jest 5,0. 

7. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby, które zdały egzamin wstępny (uzyskały  z egzaminu ocenę 

co najmniej 3,0) i zajmują najwyższe pozycje na liście rankingowej – do wysokości ustalonego limitu 

miejsc. 

8. Do uruchomienia studiów doktoranckich na kierunku matematyka wymagane jest zakwalifikowanie co 

najmniej dwóch osób. 

9. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
 

§ 16 

 

1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie geografii mogą ubiegać się absolwenci 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, legitymujący się dyplomem ukończenia 

studiów z wynikiem co najmniej dobrym. 

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie geografii mogą ubiegać się beneficjenci 

programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami 

studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich 

3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia: 

1) rozmowę kwalifikacyjną w zakresie geografii (wiedza ogólna i tematyka proponowanej rozprawy 

doktorskiej) punktowaną od 0 do 10 pkt; 

2) średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią  z obydwu stopni); 
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Średnia Punkty 

5,0 5 

4,9 - 4,5 4 

4,4 - 4,0 3 

3,9 - 3,5 2 

3,4 - 3,0 1 

2,9 - 2,0 0 

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną 

w trakcie studiów. 

3) rozmowę kwalifikacyjną z języka angielskiego, punktowaną od 0 do 5 pkt. 

4. Celem postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie oceny wiedzy i stopnia przygotowania do podjęcia 

studiów doktoranckich oraz predyspozycji kandydata do pracy naukowej. O miejscu kandydata na liście 

rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą zostać przyjęci tylko 

kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania 

w odniesieniu do limitu miejsc i uzyskają co najmniej 4 punkty za rozmowę kwalifikacyjną oraz 

uzyskają ocenę co najmniej 3,0 według następującej skali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 

§ 17 

 

1. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie pedagogiki mogą ubiegać się 

absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich usytuowanych w obszarze 

kształcenia z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich niezgodnych z dyscypliną naukową studiów doktoranckich zdają 

dodatkowe egzaminy z przedmiotów kierunkowych: dydaktyki i teorii wychowania - w czasie trwania 

studiów. 

2. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie pedagogiki mogą ubiegać się 

beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący 

absolwentami studiów pierwszego stopnia usytuowanych w obszarze nauk humanistycznych lub 

społecznych albo studiujący na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w obszarze nauk 

humanistycznych lub społecznych. 

3. Doktoranci mogą specjalizować się w zakresie: 

1) andragogiki, 

2) dydaktyki, 

3) historii wychowania i pedagogiki porównawczej, 

4) pedagogiki kultury, 

5) pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

6) pedagogiki resocjalizacyjnej, 

7) pedagogiki społecznej, 

Łączna liczba punktów Ocena 

20 - 18 5,0 

17,9 - 16 4,5 

15,9 - 14 4,0 

13,9 - 12 3,5 

11,9 - 9 3,0 

8,9 - 0 2,0 
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8) pedeutologii i edukacji zdrowotnej. 

9) psychopedagogiki specjalnej, 

10) socjopedagogiki specjalnej, 

11) teorii wychowania, 

12) edukacji międzykulturowej, 

13) pedagogiki pracy. 

4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie 

pedagogiki uwzględnia się: 

1) wynik rozmowy kwalifikacyjnej - jej zakres obejmuje przedstawienie własnych doświadczeń 

naukowo-badawczych i wstępnego zarysu koncepcji rozprawy doktorskiej: 0 – 12 punktów. 

2) średnią ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich: 

 

3.00 - 3.99 – 1 pkt. 

4.00 - 4.25 – 2 pkt. 

4.26 - 4.50 – 3 pkt. 

4.51 - 4.75 – 4 pkt. 

4.76 - 5.00 – 5 pkt. 

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną 

w trakcie studiów. 

3) aktywność naukową – publikacje naukowe punktowane / recenzowane, uczestnictwo 

w konferencjach naukowych, pracę w kołach naukowych: 0 – 4 punktów. 

4) znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatami: 0 – 1 punktu. 

5. Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego 

uzyskali co najmniej ocenę 4,0 (16 pkt.) według rankingu ocen do wysokości limitu miejsc. 

6. Zasady przeliczenia na oceny , sumy punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego: 

 

Suma punktów Ocena 

0-11 2,0 

12-13 3,0 

14-15 3,5 

16-17 4,0 

18-19 4,5 

20-22 5,0 

 

7. Wymagane dokumenty ponad określone w § 1 Uchwały: 

1) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

z wyłączeniem beneficjentów programu Diamentowy Grant, 

2) zaświadczenie o znajomości języków obcych, 

3) wykaz publikacji, 

4) wykaz udziału w konferencjach i seminariach naukowych. 

8. Kandydat powinien przedłożyć deklarację samodzielnego pracownika Wydziału co do gotowości objęcia 

opieką naukową 

9. Stacjonarne studia doktoranckie zostaną uruchomione jedynie w przypadku zakwalifikowania co 

najmniej 6 osób, natomiast niestacjonarne studia doktoranckie w przypadku zakwalifikowania co 

najmniej 7 osób. W przypadku nieuruchomienia studiów doktoranckich w danym roku, osoby 

zakwalifikowane zostaną przyjęte w roku kolejnym, bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym o ile 

liczba zakwalifikowanych osób wyrażających wolę podjęcia studiów doktoranckich będzie wynosiła co 

najmniej 6 osób w przypadku studiów stacjonarnych i co najmniej 7 osób w przypadku studiów 

niestacjonarnych. 

10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 
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§ 18 

 

1. O przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie psychologii mogą ubiegać się absolwenci studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich usytuowanych w obszarze kształcenia z zakresu 

nauk humanistycznych lub społecznych. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich niezgodnych z dyscypliną naukową studiów doktoranckich zdają dodatkowe egzaminy 

z przedmiotów kierunkowych: psychologii ogólnej i psychologii rozwoju człowieka – w czasie trwania 

studiów. 

2. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie psychologii mogą ubiegać się 

beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący 

absolwentami studiów pierwszego stopnia usytuowanych w obszarze nauk humanistycznych lub 

społecznych albo studiujący na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w obszarze nauk 

humanistycznych lub społecznych. 

3. Doktoranci mogą specjalizować się w zakresie: 

1) psychologii dysleksji, 

2) psychologii klinicznej i neuropsychologii, 

3) psychologii ogólnej i historii psychologii, 

4) psychologii rozwoju i psychologii przemysłowej, 

5) psychologii społecznej, 

6) psychologii wychowawczej i psychologii rodziny, 

7) psychologii edukacyjnej. 

4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie 

psychologii uwzględnia się: 

1) wynik rozmowy kwalifikacyjnej - jej zakres obejmuje przedstawienie własnych doświadczeń 

naukowo-badawczych i wstępnego zarysu koncepcji rozprawy doktorskiej: 0 – 12 punktów; 

2) średnią ocen z jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia: 

 

3.00 - 3.99 – 1 pkt. 

4.00 - 4.25 – 2 pkt. 

4.26 - 4.50 – 3 pkt. 

4.51 - 4.75 – 4 pkt. 

4.76 - 5.00 – 5 pkt. 

 

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną 

w trakcie studiów. 

3) aktywność naukową – publikacje naukowe punktowane / recenzowane, uczestnictwo 

w konferencjach naukowych, pracę w kołach naukowych: 0 – 4 punktów; 

4) znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatami: 0 – 1 punktu. 

5. Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego 

uzyskali co najmniej ocenę 4,0 (16 pkt.) według rankingu ocen do wysokości limitu miejsc.  

6. Zasady przeliczenia na oceny, sumy punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego: 

 

Suma punktów Ocena 

0-11 2,0 

12-13 3,0 

14-15 3,5 

16-17 4,0 

18-19 4,5 

20-22 5,0 

 

7. Wymagane dokumenty ponad określone w § 1 Uchwały: 
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1) zaświadczenie o średniej ocen z jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, 

z wyłączeniem beneficjentów programu Diamentowy Grant, 

2) zaświadczenie o znajomości języków obcych, 

3) wykaz publikacji, 

4) wykaz udziału w konferencjach i seminariach naukowych. 

8. Kandydat powinien przedłożyć deklarację samodzielnego pracownika Wydziału co do gotowości objęcia 

opieką naukową. 

9. Stacjonarne studia doktoranckie zostaną uruchomione jedynie w przypadku zakwalifikowania co 

najmniej 4 osób, natomiast niestacjonarne studia doktoranckie w przypadku zakwalifikowania co 

najmniej 7 osób. W przypadku nieuruchomienia studiów doktoranckich w danym roku, osoby 

zakwalifikowane zostaną przyjęte w roku kolejnym, bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym o ile 

liczba zakwalifikowanych osób wyrażających wolę podjęcia studiów doktoranckich będzie wynosiła co 

najmniej 4 osób w przypadku studiów stacjonarnych i co najmniej 7 osób w przypadku studiów 

niestacjonarnych. 

10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów 

 

Wydział Politologii 
 

§ 19 

 

1. Podstawę rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce stanowi 

postępowanie kwalifikacyjne obejmujące: 

1) rozmowę kwalifikacyjną w zakresie zainteresowań badawczych kandydata, 

2) ocenę osiągnięć badawczych z okresu studiów (publikacje, udział w konferencjach, działalność 

w kole naukowym), 

3) ocenę aktywności społecznej kandydata (działalność w samorządzie studenckim, działalność 

w organizacjach pozarządowych, uzyskane dodatkowe kwalifikacje językowe lub zawodowe, 

w tym studia odbywane poza granicami RP), 

4) średnią ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wyliczoną na 

podstawie § 22 regulaminu studiów UMCS. Punktacja za średnią ocen ze studiów wyliczana jest 

według następujących zasad: 

 

do 3,20 – 1 punkt, 

od 3,21 do 3,70 – 3 punkty, 

od 3,71 do 4,20 – 5 punktów, 

od 4,21 do 4,50 – 7 punktów, 

od 4,51 do 5,0 – 10 punktów. 

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 10 punktów za średnią ocen uzyskaną 

w trakcie studiów. 

2. Poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego umożliwiają uzyskanie do 5 punktów za każdy 

wymieniony element postępowania kwalifikacyjnego określonego w ust. 1 w punktach 1 – 3 oraz do 10 

punktów za średnią ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (pkt. 4). 

3. Kandydat może łącznie uzyskać 25 punktów z tytułu postępowania kwalifikacyjnego. Łączna liczba 

uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów w przeliczeniu na ocenę kształtuje się 

następująco: 
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Liczba punktów uzyskanych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym 
Ocena (skala od 2 do 5) 

0 – 10 niedostateczny (2) 

11 – 13 dostateczny (3) 

14 – 16 dostateczny plus (3,5) 

17 – 19 dobry (4) 

20 – 22 dobry plus (4,5) 

23 – 25 bardzo dobry (5) 

 

4. Kandydat może także przedłożyć certyfikat lub dyplom potwierdzający znajomość języka obcego lub 

uzyskanych dodatkowych kwalifikacji uwzględniany jako element aktywności społecznej określonej 

w ust. 1 pkt. 3. 

5. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie ustalana jest jako lista rankingowa w ramach przyjętego dla 

Wydziału limitu miejsc. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyskuje identyczną liczbę punktów na 

poziomie ostatniego miejsca w limicie miejsc Komisja Rekrutacyjna zwraca się do Rektora 

o zwiększenie limitu miejsc. 

6. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce mogą ubiegać się 

beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący 

absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich 

w szczególności na kierunkach z zakresu obszaru nauk humanistycznych i społecznych. 

7. Absolwenci innych kierunków studiów, niż kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk 

społecznych, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zobowiązani są do 

zaliczenia do końca VI semestru studiów, na zasadzie różnic programowych, następujących 

przedmiotów: 

1) nauki o państwie i polityce, 

2) teorii polityki, 

3) współczesnej myśli politycznej, 

4) ruchów społecznych, 

5) współczesnych systemów politycznych, 

6) partii politycznych i systemów partyjnych, 

7) teoria stosunków międzynarodowych. 

8. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż pięciu osób. 

9. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

 
§ 20 

 
1. Podstawę rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o mediach stanowi 

postępowanie kwalifikacyjne obejmujące: 

1) rozmowę kwalifikacyjną w zakresie zainteresowań badawczych kandydata, 

2) ocenę osiągnięć badawczych z okresu studiów (publikacje, udział w konferencjach, działalność 

w kole naukowym), 

3) ocenę aktywności społecznej kandydata (działalność w samorządzie studenckim, działalność 

w organizacjach pozarządowych, uzyskane dodatkowe kwalifikacje językowe lub zawodowe, w tym 

studia odbywane poza granicami RP), 

4) średnią ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wyliczoną na 

podstawie § 22 regulaminu studiów UMCS. Punktacja za średnią ocen ze studiów wyliczana jest 

według następujących zasad: 
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do 3,20 – 1 punkt, 

od 3,21 do 3,70 – 3 punkty, 

od 3,71 do 4,20 – 5 punktów, 

od 4,21 do 4,50 – 7 punktów, 

od 4,51 do 5,0 – 10 punktów. 

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 10 punktów za średnią ocen uzyskaną 

w trakcie studiów. 

2. Poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego umożliwiają uzyskanie do 5 punktów za każdy 

wymieniony element postępowania kwalifikacyjnego określonego w ust. 1 w punktach 1 – 3 oraz do 10 

punktów za średnią ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (pkt. 4). 

3. Kandydat może łącznie uzyskać 25 punktów z tytułu postępowania kwalifikacyjnego. Łączna liczba 

uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów w przeliczeniu na ocenę kształtuje się 

następująco: 

 

Liczba punktów uzyskanych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym 
Ocena (skala od 2 do 5) 

0 – 10 niedostateczny (2) 

11 – 13 dostateczny (3) 

14 – 16 dostateczny plus (3,5) 

17 – 19 dobry (4) 

20 – 22 dobry plus (4,5) 

23 – 25 bardzo dobry (5) 

 

4. Kandydat może także przedłożyć certyfikat lub dyplom potwierdzający znajomość języka obcego lub 

uzyskanych dodatkowych kwalifikacji uwzględniany jako element aktywności społecznej określonej 

w ust. 1 pkt. 3. 

5. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie ustalana jest jako lista rankingowa w ramach przyjętego dla 

Wydziału limitu miejsc. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyskuje identyczną liczbę punktów na 

poziomie ostatniego miejsca w limicie miejsc Komisja Rekrutacyjna zwraca się do Rektora 

o zwiększenie limitu miejsc. 

6. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o mediach mogą ubiegać się 

beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący 

absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich 

w szczególności na kierunkach z zakresu obszaru nauk humanistycznych i społecznych. 

7. Absolwenci innych kierunków studiów, niż kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk 

społecznych, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zobowiązani są do 

zaliczenia do końca VI semestru studiów, na zasadzie różnic programowych, następujących 

przedmiotów: 

1) Systemy medialne w Polsce i na świecie 

2) Historia komunikowania społecznego 

3) Prawo mediów 

4) Gatunki dziennikarskie 

8. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż pięciu osób. 

9. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

 
§ 21 

 

1. Podstawę rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce prowadzone 

w języku angielskim stanowi postępowanie kwalifikacyjne obejmujące: 
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1) rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim w zakresie zainteresowań badawczych 

kandydata punktowaną od 0 do 7 pkt.; 

2) ocenę osiągnięć badawczych z okresu studiów (publikacje, udział w konferencjach, 

działalność w kołach i zespołach naukowym), punktowaną od 0 do 4 pkt.; 

3) ocenę aktywności społecznej kandydata (działalność w samorządzie studenckim, działalność 

w organizacjach pozarządowych, uzyskane dodatkowe kwalifikacje językowe lub 

zawodowe), punktowaną od 0 do 4 pkt.; 

4) ocenę końcową na dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich. Punktacja za ocenę końcową na dyplomie wyliczana jest 

według następujących zasad: 

 

ocena dostateczna   – 1 punkt, 

ocena dostateczna plus  – 2 punkty, 

ocena dobra    – 3 punkty, 

ocena dobry plus   – 4 punkty, 

ocena bardzo dobra  – 5 punktów. 

W przypadku zastosowania na dyplomie kandydata innej skali ocen niż stosowana w UMCS, 

punktację ustala się według zasad określonych przez Komisję Rekrutacyjną. 

2. Beneficjenci programu Diamentowy Grant w toku rekrutacji uzyskują 5 punktów z tytułu uczestnictwa 

w programie Diamentowy Grant oraz dodatkowo podlegają kwalifikacji w zakresie wskazanym w ust. 1 

pkt. 1 - 3. 

3. Kandydat może łącznie uzyskać 20 punktów z tytułu postępowania kwalifikacyjnego. Łączna liczba 

uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów w przeliczeniu na ocenę kształtuje się 

następująco: 

 

Liczba punktów uzyskanych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym 
Ocena (skala od 2 do 5) 

0 – 10 niedostateczny (2) 

11 – 12 dostateczny (3) 

13 – 14 dostateczny plus (3,5) 

15 – 16 dobry (4) 

17 – 18 dobry plus (4,5) 

19 – 20 bardzo dobry (5) 

 

4. Kandydat powinien przedłożyć certyfikat lub dyplom potwierdzający znajomość języka angielskiego na 

poziomie B2+ (nie dotyczy osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz absolwentów 

jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia prowadzonych w języku angielskim). W 

przypadku gdy kandydat nie posiada certyfikatu lub dyplomu potwierdzającego znajomość języka 

angielskiego na poziomie B2+, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zarządzić rozmowę z 

kandydatem sprawdzającą biegłość językową. 

5. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie ustalana jest jako lista rankingowa w ramach przyjętego dla 

Wydziału limitu miejsc. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyskuje identyczną liczbę punktów na 

poziomie ostatniego miejsca w limicie miejsc Komisja Rekrutacyjna zwraca się do Rektora 

o zwiększenie limitu miejsc. 

6. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce w języku angielskim mogą 

ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra 

będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich 

w szczególności na kierunkach z zakresu obszaru nauk humanistycznych i społecznych. 

7. Absolwenci innych kierunków studiów, niż kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk 

społecznych, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zobowiązani są do 

zaliczenia do końca VI semestru studiów, na zasadzie różnic programowych, następujących 

przedmiotów: 

1) teorii polityki, 
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2) współczesnej myśli politycznej, 

3) współczesnych systemów politycznych, 

4) międzynarodowych stosunków politycznych. 

8. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim 

w zakresie nauki o polityce, którzy nie mogą podjąć studiów doktoranckich na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu opisanemu w niniejszym paragrafie 

z wyłączeniem ust. 1 pkt. 1., a komisja rekrutacyjna w toku postępowania kwalifikacyjnego dodatkowo 

dokonuje oceny przedłożonego przez kandydata wstępnego projektu badawczego przedstawionego 

w języku angielskim za który kandydat może otrzymać do 7 punktów. 

9. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż pięciu osób. 

10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 

Wydział Prawa i Administracji 

 
§ 22 

 

1. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa mogą ubiegać się 

absolwenci kierunku prawo lub administracja posiadający tytuł zawodowy  magistra. 

2. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa mogą ubiegać się 

beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący 

absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. 

3. Celem postępowania rekrutacyjnego jest ocena wiedzy i stopnia przygotowania do podjęcia studiów 

doktoranckich oraz predyspozycji kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej. 

4. Wymagane dokumenty ponad określone w § 1 Uchwały: 

1) podanie o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne (z zaznaczeniem specjalności 

naukowej w ramach której kandydat zamierza przygotowywać rozprawę doktorską), 

2) zaświadczenie o rzeczywistym wyniku studiów obliczonym według zasad określonych w § 39 

ust. 2 regulaminu studiów obowiązującego na UMCS w Lublinie, 

3) do wymienionych powyżej dokumentów kandydat może dołączyć: 

a) zaświadczenie o znajomości języków obcych, 

b) wykaz udziału w konferencjach i seminariach naukowych, na których kandydat wygłosił 

referaty, 

c) zaświadczenie o uzupełniającym wykształceniu prawniczym, 

d) wykaz publikacji i ich kserokopie. 

5. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się oceną prawidłowości i kompletności złożonych 

dokumentów. 

6. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: 

1) średnią rzeczywistą ze studiów obliczoną według zasad określonych w regulaminie studiów 

UMCS w Lublinie. Jeśli kandydat jest absolwentem studiów dwustopniowych, wówczas średnią 

oblicza się łączenie ze studiów I i II stopnia. Maksymalna liczba punktów 5. Beneficjentom 

programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie 

studiów.; 

2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej - od 0 do 5 punktów; 

3) ocenę dokumentów od 0 do 3 punktów. Komisja bierze pod uwagę m. in: 

a) publikacje naukowe; 

b) udział w konferencjach naukowych, na których kandydat wygłosił referaty i inne formy 

działalności naukowej; 

c) znajomość języków obcych; 

d) uzupełniające wykształcenie prawnicze (aplikacje, studia podyplomowe). 

7. Na studia doktoranckie zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście 

rankingowej w liczbie odpowiadającej limitowi miejsc i uzyskają łącznie:  
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1) minimum 3 punkty z rozmowy kwalifikacyjnej; 

2) minimum 8 punktów z całości postępowania. 

8. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Końcowe 

wyniki postępowania rekrutacyjnego wyrażone są w następujących ocenach: 

 

Łączna liczba punktów Ocena 

13 5,0 

12 4,5 

11 4,0 

10 3,5 

8-9 3,0 

0-7 2,0 

 

9. Warunkiem formalnym przyjęcia doktoranta do Katedry (Zakładu) jest uzasadnienie dydaktyczne – 

sumarycznie zbilansowany wymiar pensum zajęć wykonywanych w ramach Katedry (Zakładu) przez 

tzw. niesamodzielnych pracowników naukowych i doktorantów. 

10. Uchwały komisji rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

11. Studia  stacjonarne lub niestacjonarne zostaną uruchomione, jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych 

kandydatów wyniesie 3 osoby na każdą formę studiów. 

12. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie 

zakwalifikowanych kandydatów. 
 


