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REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

WYDZIAŁ BIOLOGII 

Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, stacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Konkurs na podstawie złożonych dokumentów 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

8 lipca 2013 r. – 15 lipca 2013 r.  
DZIEKANAT Wydziału Biologii, 
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, pok. C/204 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, 
adres, itp.) 

Lista rankingowa 19 lipca 2013 roku 

Wymagane dokumenty 

1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej UG); 
2. Życiorys; 
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 
4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (ocena uzyskana w ramach studiów II stopnia lub certyfikat 

znajomości j. angielskiego) 
5. Opinię przyszłego opiekuna naukowego (z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego); 
6. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona przez Dziekanat; 
7. 1 kolorowa fotografia o wymiarze 45 mm x 65 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle; 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

1. Średnia ocen w indeksie ze studiów jednolitych magisterskich, magisterskich uzupełniających lub równorzędnych 
(punkty x współczynnik 0,5) z dokładnością do jednego miejsca po przecinku; (od 4,0 – liczba pkt = śr. ocen., mniej 
niż 4,0 – 0 pkt); 

2. Ocena za pracę magisterską lub ocena na dyplomie ukończenia studiów, które nie kończą się pracą magisterską 
(punkty x współczynnik 0,5) (bdb- 5 pkt, db plus – 4,5 pkt, db – 4 pkt, mniej niż db – 0 pkt). 

3. Ocena w indeksie z egzaminu języka obcego (punkty x współczynnik 0,2) 
(bdb – 5 pkt, db plus – 4,5 pkt, db – 4 pkt, mniej niż db – 0 pkt). 

4. Udokumentowane publikacje w czasopismach (2 pkt za każdą publikację). 
5. Udokumentowane prezentacje na konferencjach (0,5 pkt za każdą prezentację). 
6. Udokumentowane staże naukowe powyżej miesiąca (1 pkt za każdy staż). 
7. Nagrody (0,5 pkt za każdą nagrodę). 

Warunkiem znalezienia się na liście rankingowej kandydatów na studia doktoranckie jest osiągnięcie minimum 4 pkt. 
(liczba  miejsc określona w ramach limitu). 

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

mgr Anita Hetmańska 
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, pok. C/204, tel. 58 523 60 08, mail: anita.hetmanska@biol.ug.edu.pl 

  
  



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

Wydział Chemii  

Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, stacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Konkursowa, na podstawie złożonych dokumentów 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

22 lipca 2013 r. – 16 sierpnia 2013 r. 
Dziekanat Wydziału Chemii (ul. Sobieskiego 18/19, Gdańsk) 

Termin rozstrzygnięcia postępowania 
rekrutacyjnego (daty, adres, itp.) 

29 sierpnia 2013 roku 

Wymagane dokumenty 

1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 
2. Życiorys; 
3. Poświadczona kopia dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 
4. Poświadczona kopia dowodu osobistego; 
5. 3 kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle; 
6. Pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika nauki Wydziału Chemii lub Międzyuczelnianego Wydziału 

Biotechnologii; 
7. Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje (certyfikaty językowe, dorobek naukowy: publikacje, nagrody, 

staże, członkostwo w kołach naukowych). 
8. Indeksy (I i II stopień studiów lub jednolitych studiów magisterskich). 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

1. Średnia ocen ze studiów (egzaminy) (0 – 60 pkt); 
2. Ocena końcowa na dyplomie magisterskim (0 – 15 pkt); 
3. Znajomość języka obcego na podstawie stopnia certyfikatu (0 – 5 pkt); 
4. Dorobek naukowy: publikacje i komunikaty (0 – 15 pkt); 
5. Inne: staże, nagrody naukowe, członkostwo w kołach naukowych (0 – 5 pkt). 

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Dziekanat Wydziału Chemii UG pok. 125, Tel. 58 523 53 82, dziekan1@chem.univ.gda.pl 

 
 
  



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY 

Niestacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

tak, niestacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

rozmowa kwalifikacyjna 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

 W każdy wtorek, środę i czwartek w godz. 11-14  
od 18 czerwca 2013 r. do 25 lipca 2013 r. oraz od 3 września 2013 r. do 19 września 2013 r.   
- Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG p. 131  

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, 
adres, itp.) 

21 września 2013 roku Wydział Ekonomiczny UG Sopot ul. Armii Krajowej 119/121 p. 129 

Wymagane dokumenty 

Podanie, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (ocena niższa niż dobry oznacza wykluczenie z 
postępowania rekrutacyjnego), lub powiększone kserokopie dwóch stron nowego dowodu, 3 fotografie, zaświadczenie o 
stażu pracy zawodowej lub dydaktycznej (liczba lat), zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za studia 
niestacjonarne trzeciego stopnia, podanie adresu e-mail;  
dodatkowo kandydat może złożyć wykaz ewentualnie posiadanych publikacji naukowych, opinię profesora-kandydata na 
opiekuna naukowego, prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej w zakresie ekonomii  

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

Łącznie max 30 pkt. 
1. Zgodność profilu ukończonych studiów wyższych z celami kształcenia na Studia do 3 pkt, w  tym: dyplom ukończenia 

studiów na kierunku: ekonomicznym - 3 pkt, z zakresu nauk społecznych - 2 pkt, innych studiów - 1 pkt; 
2. Ocena na dyplomie ukończenia studiów do 3 pkt: dobra - 1 pkt, dobra plus - 2 pkt, bardzo dobra - 3; 
3. Staż pracy zawodowej do 3 pkt: 1 pkt za każdy rok pracy; 
4. Posiadanie publikacji i opracowań naukowych do 6 pkt, w tym: artykuły w czasopismach polskich - do 2 pkt, artykuły w 

języku obcym - do 3 pkt, raporty zakończonych projektów badawczych, rozdziały w książkach lub książki - do 6 pkt; 
5. Znajomość języków obcych sprawdzona przez lektora w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej do 3 pkt; 
6. Prezentacja w rozmowie kwalifikacyjnej problematyki przyszłej rozprawy doktorskiej do 6 pkt, w tym: wskazanie 

jedynie sfery gospodarki - do 2 pkt albo podanie rodzaju problemu ekonomicznego - do 4 pkt, albo prezentacja koncepcji 
rozprawy doktorskiej - do 6 pkt; 

7. Sposób wyboru opiekuna naukowego do 3 pkt, w tym: wskazanie jedynie osoby na Wydziale - 1 pkt, wybór opiekuna na 
podstawie wykazu tematycznego podanego przez profesorów Wydziału - 2 pkt, przedstawienie pisemnej pozytywnej opinii 
potencjalnego opiekuna naukowego - 3 pkt; 

Jakość prezentacji poglądów w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej do 3 pkt, w tym: uzasadnienie jedynie chęci dokształcenia 
ekonomicznego - 1 pkt, wykazanie zdolności do prowadzenia działalności badawczej - 2 pkt, charakterystyka przygotowań do 
napisania rozprawy - 3 pkt  

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, tel. (58) 523 13 86 

 
  



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY 

Niestacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii w języku angielskim 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, niestacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję w oparciu o system oceny punktowej na podstawie złożonych dokumentów i opinii 
wydanej przez osobę prowadzącą seminarium doktorskie. 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

Ogłoszenie informacji na stronie internetowej o niestacjonarnych studiach doktoranckich wraz z zasadami i terminami 
rekrutacji, kryteriami kwalifikacji oraz programem studiów i nazwiskami wykładowców oferujących prowadzenie 
seminariów doktorskich wraz z ich profilem naukowym.  
Rejestracja elektroniczna, wnioski przesyłane drogą e-mailową, dokumenty oryginalne dostarczane pocztą lub osobiście.  

Termin rekrutacji Od 2 kwietnia do 30 sierpnia 2013 roku 

Wymagane dokumenty 

1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz), 
2. Życiorys (formularz) zawierający wykaz publikacji naukowych oraz krótką prezentację koncepcji rozprawy 

doktorskiej, 
3. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
4. 3 zdjęcia, 
5. W przypadku kandydata, który ukończył studia magisterskie w Polsce - odpis dyplomu ukończenia studiów 

magisterskich, 
6. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z § 2 ust 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców 
studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z 
późn. zm.) 

Dodatkowe dokumenty wymagane od 
kandydata, który ukończył studia wyższe za 
granicą 

Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które posiadają dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za 
granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za 
granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na zasadach określonych w art. 
43 i 44 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania 
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.). W odniesieniu do niezbędnych dokumentów wymaganych od 
kandydatów stosowane jest również Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 
nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 196, poz. 1168) 
Kandydat dostarczyć musi dodatkowo następujące dokumenty: 
1. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą (w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi zalegalizowany lub 

opatrzony apostille) 
2. kopię świadectwa szkolnego, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, na podstawie 

którego kandydat został przyjęty na studia zakończone wydaniem dyplomu uzyskanego za granicą, o uznanie którego 



się ubiega 
3. oświadczenie, że dyplom uzyskany za granicą nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w 

żadnej polskiej uczelni. 
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego, jeżeli posiada 
dyplom ukończenia studiów wyższych: 
1. wydany przez uprawnioną instytucję działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej, państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa — strony Konwencji o uznaniu kwalifikacji 
związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 
1997 r.; 

2. uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie lub o otwarcie przewodu doktorskiego w państwie 
jego uzyskania. 

W takiej sytuacji kandydat wnosi do Rady Wydziału Ekonomicznego UG  
1. podanie o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego 
2. zaświadczenie wystawione przez właściwe władze edukacyjne lub odpowiednie przedstawicielstwo 

dyplomatyczne lub konsularne państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -  strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym albo właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzające, że dyplom uprawnia 
do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w państwie jego uzyskania. 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

Po złożeniu wymaganych dokumentów kandydat wybiera opiekuna naukowego z oferty przedstawionej w programie 
studiów (lub na podstawie złożonego podania i wskazanych zainteresowań naukowych Komisja Rekrutacyjna proponuje 
opiekuna). W wyniku przeprowadzonych drogą e-mailową lub osobiście konsultacji, osoba prowadząca seminarium na 
formularzu wydaje opinię o kandydacie.   
Komisja Rekrutacyjna przeprowadza kwalifikację kandydatów na podstawie oceny przedłożonych dokumentów oraz 
formularza oceny opracowanego przez opiekuna naukowego, którego wybrał kandydat. 
Punktacja postępowania rekrutacyjnego: 
1. Zgodność profilu ukończonych studiów wyższych z celami kształcenia na studia do 3 pkt, w tym: dyplom ukończenia 

studiów w obszarze ekonomii - 3 pkt, nauk społecznych - 2 pkt, innych studiów - 1 pkt; 
2. Ocena na dyplomie ukończenia studiów do 3 pkt;  
3. Posiadanie publikacji i opracowań naukowych do 5 pkt, 
4. Prezentacja koncepcji przyszłej rozprawy doktorskiej do 3 pkt, 
5.  Opinia opiekuna o kandydacie do 6 pkt. 
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 
Minimalna liczba punktów warunkująca przyjęcie na studia wynosi 12.  
W przypadku liczby kandydatów przewyższającej limit, o przyjęciu decydować będzie liczba punktów.  
Kandydaci otrzymają informację o decyzji Komisji Rekrutacyjnej drogą elektroniczną oraz pocztą.  

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Strona internetowa studiów doktoranckich w języku angielskim: phdeconomics.ug.edu.pl 
e-mail: phdeconomics@ug.edu.pl 
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REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY  

Filologiczne Studia Doktoranckie 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, stacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

rozmowa kwalifikacyjna 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

17-19 lipca 2013 r. w godz. 10.00-13.00    Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55 p. 2.26 
oraz, w przypadku niewypełnienia limitu, 17-19 września 2013 r.  

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, 
adres, itp.) 

22-25.07.2013 godz. 10.00    Wydział Filologiczny p. 2.26 
oraz, w przypadku niewypełnienia limitu, 25 września 2013 godz. 10.00 

Wymagane dokumenty 

1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – do pobrania http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_dokt/pliki/podanie.doc 
2. życiorys 
3. odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim 
4. kserokopia dowodu osobistego 
5. 2 fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm 
6. dodatkowe: dokumentacja osiągnięć naukowych, publikacje, nagrody  

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

1. Rozmowa kwalifikacyjna, w której kandydat przedstawia swoją motywację do studiów doktoranckich (1-16 pkt). 
Komisja uwzględnia też (bez punktacji) opinię o kandydacie sporządzoną przez samodzielnego pracownika 
naukowego (literaturoznawstwo, językoznawstwo) 

2. wyniki dotychczasowych studiów (ocena: bardzo dobra – 8 pkt, dobra plus – 7 pkt, dobra –  6 pkt, dostateczna plus – 3 
pkt, dostateczna – 2 pkt) 

3. osiągnięcia naukowe: publikacje, studencki ruch naukowy, udział w konferencjach, osiągnięcia twórcze (1-8 pkt) 
UWAGA: Na I rok przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 20 pkt z postępowania rekrutacyjnego – do 
wysokości limitu  

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

tel. 58 523 29 59 

 
  



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

WYDZIAŁ HISTORYCZNY  

Studia Doktoranckie Historii 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, stacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Rozmowa kwalifikacyjna 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

2 września 2013 r.  – 6 września 2013 roku 
Dziekanat Wydziału Historycznego (p. 2.28) 
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, 
adres, itp.) 

12.09.2013 – 13.09.2013 
(s. 1.48, godz. 9.00) 
Wydział Historyczny 
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 

Wymagane dokumenty 

1. Podanie o przyjęcie na studia; 
2. Kwestionariusz osobowy; 
3. Życiorys; 
4. Kserokopia dowodu osobistego; 
5. 2 fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm i 1 fotografia o wymiarze 45 mm x 65 mm; 
6. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (wraz z suplementem) lub zaświadczenie o zdanym egzaminie 

magisterskim; 
7. Pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika nauki; 
8. Spis osiągnięć naukowych – udokumentowane: publikacje, nagrody, wystąpienia na konferencjach. 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

1. Rozmowa kwalifikacyjna, w której kandydat przedstawia swoją motywację do podjęcia studiów doktoranckich (0 – 14 
pkt) 

2. Wynik studiów wyższych (ocena: bardzo dobry – 8 pkt, dobry plus – 7 pkt, dobry – 6 pkt, mniej niż dobry – 0 pkt.) 
3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe (0 – 8 pkt) 
Warunkiem przyjęcia na I rok studiów doktoranckich jest uzyskanie co najmniej 15 punktów. 

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Dziekanat Wydziału Historycznego (p. 2.28) 
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55, Tel. 58 523 20 39 

 
  



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI 

Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i Informatyki 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, stacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Egzamin 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

 Do 28 czerwca 2013, Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57) 

Termin i miejsce egzaminu (daty, adres, itp.) Pomiędzy 8 a 12 lipca 2013, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57) 

Wymagane dokumenty 

1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 
2. Życiorys; 
3. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim (do 4 lipca 2013 roku); 
4. Pełne zestawienie ocen uzyskanych na studiach z wyliczoną średnią ocen z przedmiotu kierunkowego 

matematyka/informatyka (do 4 lipca 2013); 
5. Pisemna opinia pracownika naukowego; 
6. Kserokopie dowodu osobistego; 
7. 3 kolorowe fotografie; 
8. Dodatkowa dokumentacja: informacja o osiągnięciach naukowych, publikacjach, nagrodach. 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

1. Egzamin – do 40 pkt. 
2. Oceny ze studiów – do 40 pkt. 
3. Dorobek naukowy – do 20 pkt. 

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec (Tel. 58 523 21 74, e-mail: szafran@mat.ug.edu.pl) 

 
  



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI  

Studia Doktoranckie z Fizyki 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, stacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Egzamin 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

 Do 9 września 2013 roku, Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG 

Termin i miejsce egzaminu  (daty, adres, itp.) 19 września 2013 roku, godz. 10:15, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG, ul. Wita Stwosza 57 

Wymagane dokumenty 

1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 
2. Życiorys; 
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 
4. Pełne zestawienie ocen uzyskanych na studiach; 
5. Pisemna opinia opiekuna pracy magisterskiej; 
6. Kserokopie obu stron dowodu osobistego (potwierdzone przez komisję rekrutacyjną); 
7. Trzy kolorowe fotografie (37 mm x 52 mm); 
8. Inne: dokumentacja osiągnięć naukowych, publikacje, nagrody, itp. 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

 

Egzamin na SD z fizyki – punktacja: 

1 Prezentacja tez i wyników pracy magisterskiej 0 – 10 pkt. 

2 

Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne 
a. Dwa pytania dotyczące tematyki pracy mgr. 
b. Pytanie z listy zagadnień. 

0 – 20 pkt. 
0 – 15 pkt. 

3 
Oceny ze studiów na podstawie suplementu do dyplomu lub 
zestawienia ocen. Średnia pomnożona przez 2. 0 – 10 pkt. 

4 
Dodatkowe punkty (np. za dotychczasowe osiągnięcia naukowe, 
publikacje itp.) 0 – 5 pkt. 

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Kierownik Studiów Doktoranckich z Fizyki: prof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski, 
Tel: 58 523 21 92, email: fizsk@ug.edu.pl 

 
  



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH  

Studia Doktoranckie z zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Stacjonarne (Pedagogika i Politologia) 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Rozmowa kwalifikacyjna, projekt pracy 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

30 kwietnia – 6 września 2013 r., Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, p.S-408, wtorek i piątek 
godz. 10-14, środa godz. 11-15 
 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, 
adres, itp.) 

16 września 2013 r.  Wydział Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, p. S510, godz. 10.00 

Wymagane dokumenty 

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o nadaniu 
tytułu magistra, pisemna informacja o planach dotyczących pracy naukowej (może mieć formę projektu pracy doktorskiej) 
– max. 3 strony, deklaracja wyboru promotora  oraz opinia przyszłego opiekuna naukowego, kserokopia dowodu 
osobistego, 3 kolorowe fotografie o wymiarze 37mmx52mm; wymagana znajomość języka angielskiego (w przypadku 
braku certyfikatu  rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się w języku angielskim) ; dodatkowo: dokumentacja osiągnięć 
naukowych i innych kwalifikacji, wykaz publikacji, nagrody. UWAGA – dokumenty powinny być złożone w tekturowej, 
podpisanej teczce. 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

Maksymalna punktacja :ocena zamierzeń naukowych – 10 pkt; 
 Dotychczasowe osiągnięcia – 5 pkt;  
 Stopień orientacji w dziedzinie planowanych studiów – 10 pkt; 
 Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności – 5 pkt; 
 Maksymalna łączna liczba punktów: 30. 
 Ocena w wyżej wymienionych zakresach odbywa się na podstawie  złożonej dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.  
UWAGA: Projekty zbieżne z potrzebami rozwojowymi Wydziału są premiowane 2 dodatkowymi punktami przy 
zachowaniu maksymalnego pułapu 30 punktów.  
W roku 2013/14 preferencje obejmą po jednej osobie podejmującej badania z zakresu pedagogiki specjalnej i 
pedagogiki wczesnoszkolnej.  

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, pl S408 
kontakt: Joanna Walczyk, tel. 58 523 44 29, e-mail: wnsjw@univ.gda.pl 

 
  



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII  

Środowiskowe Studia Doktoranckie 

Nabór w roku akademickim 2012/2013 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, stacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Rozmowa kwalifikacyjna 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

1 – 23 września 2013 r. 
Dziekanat Oceanografii i Geografii, pokój 205, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, Gdynia 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, 
adres, itp.) 

26 września 2013 roku sala nr 3, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 46 

Wymagane dokumenty 

1. Podanie (formularz do pobrania w Dziekanacie i na stronie internetowej), 
2. Życiorys, 
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, 
4. Opinia przyszłego opiekuna naukowego z tytułem profesora lub doktora habilitowanego, 
5. Powiększona kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez Dziekanat, 
6. 1 zdjęcie legitymacyjne, 
7. 1 zdjęcie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

1. Rozmowa kwalifikacyjna (może być również w języku angielskim) z uwzględnieniem opinii przyszłego opiekuna 
naukowego (max 40 pkt), 

2. Udokumentowana znajomość języka angielskiego np. certyfikaty Cambridge (FCE-5pkt, CAE-8pkt, CPE-10pkt), 
3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe: 

 poster : konferencja krajowa 1pkt, konferencja zagraniczna 2 pkt; 
 referat na konferencji: krajowej 3 pkt, zagranicznej 6 pkt; 
 rozdział w monografii: krajowej 5 pkt, zagranicznej 8 pkt; 
 artykuł: w czasopiśmie krajowym 6 pkt, w czasopiśmie z listy filadelfijskiej 15 pkt; 

4. dodatkowe kwalifikacje związane z zakresem studiów doktoranckich (max. 10 pkt), 
5. ocena końcowa ze studiów (bdb 30 pkt, db+ 10 pkt), 
6. minimalna liczba punktów warunkująca przyjęcie na studia wynosi 40 pkt. 

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Dziekanat Oceanografii i Geografii (58 523 66 76), bgoab@ug.edu.pl 

 
  



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII  

Niestacjonarne Środowiskowe Studia Doktoranckie 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, niestacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Rozmowa kwalifikacyjna 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

1 – 23 września 2013 r. 
Dziekanat Oceanografii i Geografii, pokój 205 al. Marszałka Piłsudskiego 46 Gdynia 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, 
adres, itp.) 

26 września 2013 roku sala nr 3, Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 46 

Wymagane dokumenty 

1. podanie (formularz do pobrania w Dziekanacie i na stronie internetowej), 
2. życiorys, 
3. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, 
4. opinia przyszłego opiekuna naukowego z tytułem profesora lub doktora habilitowanego, 
5. powiększona kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez Dziekanat, 
6. 1 zdjęcie legitymacyjne, 
7. 1 zdjęcie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

1. Rozmowa kwalifikacyjna (może być również w języku angielskim) z uwzględnieniem opinii przyszłego promotora 
(max. 40 pkt), 

2. Udokumentowana znajomość języka angielskiego np. certyfikaty Cambridge (FCE 5 pkt, CAE 8 pkt, CPE 10 pkt) 
3. Udokumentowane osiągnięcia  naukowe: 

 Poster: konferencja krajowa 1 pkt, konferencja zagraniczna 2 pkt; 
 Referat na konferencji: krajowej 3 pkt, zagranicznej 6 pkt; 
 Rozdział w monografii: krajowej 5 pkt, zagranicznej 8 pkt; 
 Artykuł: w czasopiśmie krajowym 6 pkt, w czasopiśmie z listy filadelfijskiej: 15 pkt; 

4. Dodatkowe kwalifikacje związane z zakresem studiów doktoranckich (max. 10 pkt) 
5. Ocena końcowa ze studiów (bdb 30 pkt, db+ 10 pkt), 
6. Minimalna liczba punktów warunkująca przyjęcie na studia wynosi 40 pkt. 

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Dziekanat Oceanografii i Geografii (58 523 66 76), bgoab@univ.gda.pl 
Zakład Badań Planktonu Morskiego (58 523 68 46) atrox@gnu.univ.gda.pl 

 
  



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

Wydział Zarządzania 

Niestacjonarne studia doktoranckie 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, niestacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Postępowanie konkursowe 
(na podstawie złożonych aplikacji) 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

15 maja – 15 lipca 2013 r.,  
w przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć dodatkowa rekrutacja w terminie 1 września –27 września 2013 roku 
Dziekanat Wydziału Zarządzania, Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 100 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, 
adres, itp.) 

Uzgodniony indywidualnie z przyszłym opiekunem naukowym 

Wymagane dokumenty 

1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl),  
2. kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl),  
3. opinia przyszłego opiekuna naukowego,  
4. list motywacyjny,  
5. życiorys zawodowy,  
6. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego,  
7. zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat (formularz dostępny na stronie 

www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl),  
8. 3 fotografie o wymiarze 37 mm x 52 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

1. Opinia przyszłego opiekuna naukowego (do 10 pkt);  
2. Ocena życiorysu zawodowego pod względem doświadczenia zawodowego związanego z profilem studiów 

doktoranckich (do 10 pkt);  
3. ocena listu motywacyjnego pod względem stopnia przygotowania projektu rozprawy doktorskiej (do10 pkt) 

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 100, www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl, tel. 58 523-14-34, email: 
mbaczek@wzr.ug.edu.pl 

  

http://www.studiadoktoranckie.wzr.ug.edu.pl/
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REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

Wydział Prawa i Administracji 

Niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, niestacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Rozmowa kwalifikacyjna 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

6 maja –28 czerwca 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00 
Wydział Prawa i Administracji UG 80-952; Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6, pok. 2080 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, 
adres, itp.) 

8  - 10 lipca 2013 r. 
Wydział Prawa i Administracji UG; 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6 

Wymagane dokumenty 

Kandydat starający się o przyjęcie na studia doktoranckie musi przedłożyć: 
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 
2) życiorys (maksymalnie 2 strony formatu A4, wydruk, czcionka Arial, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza) 
3) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich 
4) kwestionariusz osobowy 
5) kopię dowodu osobistego poświadczoną przez komisję rekrutacyjną 
6) trzy fotografie o wymiarze 45 mm x 65 mm 
7) potwierdzenie uiszczonej opłaty rekrutacyjnej 
8) kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych 
9) opis zainteresowań naukowo-badawczych (projekt pracy badawczej, maksymalnie 2 strony formatu A4, wydruk, 

czcionka Arial, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza) 
10) opinię promotora pracy magisterskiej 

Kandydat starający się o przyjęcie na studia doktoranckie może przedłożyć: 
1) opinię z miejsca pracy, inne opinie lub rekomendacje 
2) dokumentację osiągnięć naukowych (np. wykaz publikacji, informacja o przyznanych nagrodach) 
3) zgodę samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na objęcie 

opieki naukowej nad kandydatem 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

Rozmowa kwalifikacyjna: od 0 do 10 pkt; 
Zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na objęcie opieki 
naukowej nad kandydatem – 3 pkt 
Dyplom magistra z oceną bardzo dobrą – 5 pkt; z oceną dobrą plus – 4 pkt; z oceną dobrą – 3 pkt 
Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego – 1 pkt za każdy język 

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Wydział Prawa i Administracji UG, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6 
Lidia Zubielewicz Pok. 2080; Tel. 58 523 29 86; e-mail: lzubielewicz@prawo.ug.edu.pl 

 
  



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG  
i GUMed 
INTERDYSCYPLINARNE  PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE (IPMSD) 
LIVE SCIENCE AND MATHEMATICS  INTERDISCIPLINARY DOCTORAL STUDIES (LiSMIDoS) 

Nabór w roku akademickim 2013/2014 i forma 
studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) 

Tak, stacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego 
(rozmowa kwalifikacyjna/egzamin/ inne) 

Rozmowa kwalifikacyjna  
(będzie prowadzona w języku angielskim) 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 
adres, itp.) 

22 lipca do 30 sierpnia 2013 r. Dziekanat MWB UG i GUMed, pokój nr 319, Gdańsk, Kładki 24 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, 
adres, itp.) 

5 września 2013r.  Sala Rady Wydziału MWB UG i GUMed, Gdańsk, Kładki 24 

Wymagane dokumenty 

1) podanie oraz karta kwalifikacyjna (formularz do pobrania na stronie internetowej), 
2) życiorys, 
3) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, 
4) opinia przyszłego opiekuna naukowego z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, 
5) opinia opiekuna pracy magisterskiej lub poprzedniego przełożonego kandydata, 
6) indeksy (I i II stopień studiów lub jednolitych studiów magisterskich), 
7) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. ocena uzyskana w ramach studiów I stopnia, II stopnia lub 

certyfikat znajomości j. angielskiego), 
8) dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje (publikacje, nagrody, staże i kursy), 
9) powiększona kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez Dziakanat, 
10) 1 kolorowa fotografia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm bez nakrycia głowy na jasnym tle. 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 
(punktacja) 

1) Rozmowa kwalifikacyjna (może być prowadzona w języku angielskim) 0 – 50 pkt, 
2) Średnia ocen w indeksie ze studiów I i II stopnia (wszystkie oceny pozytywne): 0-12 pkt (śr. 3,70 i mniej – 0 pkt; śr. 3,71 do 4,20 – 

4 pkt; śr. 4,21 do 4,49 – 8 pkt; śr. 4,50 do 5,0 – 12 pkt), 
3) Ocena za pracę magisterską 0 – 12 pkt (poniżej db – 0 pkt; db – 4 pkt; db plus – 8 pkt; bdb -12 pkt), 
4) Ocena z egzaminu z języka angielskiego 0 – 8 pkt (ocena uzyskana w ramach studiów I, II stopnia lub certyfikat znajomości j. 

angielskiego: poniżej db – 0 pkt; db – 2 pkt; db plus – 4 pkt; bdb – 8 pkt; FCE B i C – 6 pkt, FCE A i wyższe stopnie – 8 pkt), 
5) Publikacje w czasopismach: 0 – 5 pkt, 
6) Prezentacje na konferencjach: 0 – 2 pkt, 
7) Udokumentowane staże naukowe (co najmniej 1 miesiąc): 0 – 4 pkt), 
8) Udział w kursach naukowych: 0 – 4 pkt), 
9) Nagrody: 0 – 3 pkt. 
Maksymalna liczba punktów: 100. 
Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia doktoranckie jest uzyskanie co najmniej 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, 
itp.) 

Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed tel. 58 523 63 21, e-mail: dziekanat@biotech.ug.edu.pl 

 


