
załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 57/19 

 

 

LIMITY PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ DOKTORSKICH 
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

NAZWA SZKOŁY DOKTORSKIEJ Nazwa dyscypliny naukowej 
Limit 

przyjęć 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I 
PRZYRODNICZYCH 

matematyka 5 osób 
nauki biologiczne 10 osób 
nauki chemiczne 11 osób 
nauki fizyczne 6 osób 
nauki o Ziemi i środowisku 8 osób 

ŁĄCZNIE: 
40 

osób 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH 
I SPOŁECZNYCH 

archeologia 1 osoba 
historia 3 osoby 
filozofia 1 osoba 
językoznawstwo 5 osób 
literaturoznawstwo 5 osób 
nauki o kulturze i religii 2 osoby 
nauki o sztuce 2 osoby 
ekonomia i finanse 5 osób 
nauki o zarządzaniu i jakości 4 osoby 
geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 1 osoba 
nauki o polityce i administracji 2 osoby 
nauki prawne 4 osoby 
nauki socjologiczne 1 osoba 
pedagogika 2 osoby 
psychologia 2 osoby 

ŁĄCZNIE: 
40 

osób 
TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DOKTORSKICH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH I ŚCISŁYCH, 
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH 

Termin rozpoczęcia i zakończenia rejestracji 
w systemie IRK 

Termin rozpoczęcia rejestracji w systemie IRK:  
01 lipca 2019 roku 
Termin zakończenia rejestracji w systemie IRK:  
31 lipca 2019 roku 

Termin składania dokumentów 01 – 19 sierpnia 2019 roku 
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną poinformowani o terminie 

i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą 
wiadomości e-mail. 

Termin ogłoszenia wyników 20 września 2019 roku 
 



SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH   

  Liczba  profesorów 
Udział 

% 

Liczba miejsc 

rekrutacyjnych  
  

1 matematyka 21 12 5   

2 nauki biologiczne 45 26 10   

3 nauki chemiczne 47 27 11   

4 nauki fizyczne 24 14 6   

5 nauk o ziemi i środowisku 35 20 8   
 RAZEM 172 100 40   

Szkoła Nauk Humanistycznych I Społecznych   

1 archeologia 6 2 1   

2 historia 30 8 3   

3 filozofia 10 3 1   

4 językoznawstwo 43 12 5   

5 literaturoznawstwo 53 14 5   

6 nauki kulturze i religii 18 5 2   

7 nauki o sztuce 16 4 2   

8 ekonomia i finanse 45 12 5   

9 
nauki zarzadzaniu i 

jakości 
38 10 

4 
  

10 geografia społ. ekonom. 11 3 1   

11 nauki o polityce i admin. 16 4 2   

12 nauki prawne 42 11 4   

13 nauki socjologiczne 8 2 1   

14 pedagogika 19 5 2   

15 psychologia 17 5 2   
 RAZEM 372 100 40   

MIĘDZYUCZELNIANA SZKOŁA BIOTECHNOLOGII   

1 nauki biologiczne - - 6   
 RAZEM   6   
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załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 57/19 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DOKTORSKICH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM  

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH  

Forma rekrutacji Konkurs na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożonych dokumentów 

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

 

I. ETAP REKRUTACJI 

 

Rozmowa kwalifikacyjna (max. 50 pkt), w tym:  

1) umiejętność konceptualizacji proponowanego zagadnienia badawczego – max. 10 pkt; 

2) nowatorstwo proponowanej tematyki badawczej – max. 10 pkt; 

3) zgodność proponowanego zagadnienia badawczego z problematyką badawczą realizowaną w Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie nauk 

humanistycznych – max. 5 pkt;  

4) znajomość metod badawczych – max. 5 pkt;  

5) znajomość literatury przedmiotu – max. 5 pkt; 

6) poprawne posługiwanie się terminologią specjalistyczną – max. 5 pkt; 

7) umiejętność argumentowania – max. 5 pkt; 

8) kompozycja wypowiedzi – max. 5 pkt. 

 

Warunkiem udziału w drugim etapie rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata w pierwszym etapie rekrutacji minimum 25 pkt. 

 

II. ETAP REKRUTACJI 

 

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

a) bardzo dobry – 15 pkt; 

b) dobry plus – 10 pkt; 

c) dobry – 5 pkt. 

 

2. Osiągnięcia naukowe (max. 30 pkt*): 

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

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

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

liczby współautorów); 

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

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

liczby współautorów);  

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

f) udział w projekcie naukowym na podstawie umowy – 5 pkt za każdy udział w projekcie (max. 15 pkt). 

 

* W przypadku publikacji (pkt II.2.a‒d) ‒ uznaje się osiągnięcia, które na dzień upływu terminu składania dokumentów wymaganych w rekrutacji, 

zostały opublikowane w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych, z uwzględnieniem roku, w którym jest przeprowadzana rekrutacja. 

 

3. Inne osiągnięcia (max. 5 pkt):  

a) nagroda naukowa, członkostwo w kole naukowym, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, udział w organizacji konferencji 

naukowej, zagraniczny staż naukowy trwający co najmniej 4 tygodnie – 1 pkt za każde osiągnięcie (max. 3 pkt); 

b) potwierdzona znajomość języka obcego na poziomie co najmniej C1, publikacja popularnonaukowa albo inne osiągnięcie – 1 pkt za każde 

osiągnięcie (max. 5 pkt). 

 

Minimalna liczba punktów uzyskanych łącznie na obu etapach rekrutacji, wymagana do przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej w 

ramach uwzględnionego limitu przyjęć: 50 pkt. 
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SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożonych dokumentów 

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

 

I. ETAP REKRUTACJI 

 

Rozmowa kwalifikacyjna (max. 50 pkt), w tym:  

1) umiejętność konceptualizacji proponowanego zagadnienia badawczego – max. 10 pkt; 

2) nowatorstwo proponowanej tematyki badawczej – max. 10 pkt; 

3) zgodność proponowanego zagadnienia badawczego z problematyką badawczą realizowaną w Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie nauk 

społecznych – max. 5 pkt;  

4) znajomość metod badawczych – max. 5 pkt;  

5) znajomość literatury przedmiotu – max. 5 pkt; 

6) poprawne posługiwanie się terminologią specjalistyczną – max. 5 pkt; 

7) umiejętność argumentowania – max. 5 pkt; 

8) kompozycja wypowiedzi – max. 5 pkt. 

 

Warunkiem udziału w drugim etapie rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata w pierwszym etapie rekrutacji minimum 25 pkt. 

 

II. ETAP REKRUTACJI 

 

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

a) bardzo dobry – 15 pkt; 

b) dobry plus – 10 pkt; 

c) dobry – 5 pkt. 

 

2. Osiągnięcia naukowe (max. 30 pkt*): 

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

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

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

liczby współautorów); 

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

od liczby współautorów); 

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

liczby współautorów);  

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

f) udział w projekcie naukowym na podstawie umowy – 5 pkt za każdy udział w projekcie (max. 15 pkt). 

 

* W przypadku publikacji (pkt II.2.a‒d) ‒ uznaje się osiągnięcia, które na dzień upływu terminu składania dokumentów wymaganych w rekrutacji, 

zostały opublikowane w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych, z uwzględnieniem roku, w którym jest przeprowadzana rekrutacja. 
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3. Inne osiągnięcia (max. 5 pkt):  

a) nagroda naukowa, członkostwo w kole naukowym, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, udział w organizacji konferencji 

naukowej, zagraniczny staż naukowy trwający co najmniej 4 tygodnie – 1 pkt za każde osiągnięcie (max. 3 pkt); 

b) potwierdzona znajomość języka obcego na poziomie co najmniej C1, publikacja popularnonaukowa albo inne osiągnięcie – 1 pkt za każde 

osiągnięcie (max. 5 pkt). 

 

Minimalna liczba punktów uzyskanych łącznie na obu etapach rekrutacji, wymagana do przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej w 

ramach uwzględnionego limitu przyjęć: 50 pkt. 
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SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożonych dokumentów 

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

 

I. ETAP REKRUTACJI 

 

Rozmowa kwalifikacyjna (max. 50 pkt), w tym:  

1) umiejętność konceptualizacji proponowanego zagadnienia badawczego – max. 10 pkt; 

2) nowatorstwo proponowanej tematyki badawczej – max. 10 pkt; 

3) zgodność proponowanego zagadnienia badawczego z problematyką badawczą realizowaną w Uniwersytecie Gdańskim w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych – max. 5 pkt;  

4) znajomość metod badawczych – max. 5 pkt;  

5) znajomość literatury przedmiotu – max. 5 pkt; 

6) poprawne posługiwanie się terminologią specjalistyczną – max. 5 pkt; 

7) umiejętność argumentowania – max. 5 pkt; 

8) kompozycja wypowiedzi – max. 5 pkt. 

 

Warunkiem udziału w drugim etapie rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata w pierwszym etapie rekrutacji minimum 25 pkt. 

 

II. ETAP REKRUTACJI 

 

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

a) bardzo dobry – 15 pkt; 

b) dobry plus – 10 pkt; 

c) dobry – 5 pkt. 

 

2. Osiągnięcia naukowe (max. 30 pkt*): 

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

osiągnięcie (dodatkowo 3 pkt za autorstwo „pierwsze” lub „korespondencyjne”); 

b) rozdział w monografii naukowej wskazanej w pkt 2.a**, monografia naukowa inna niż wskazana w pkt 2.a*** – 6 pkt za każde osiągnięcie 

(dodatkowo 3 pkt za autorstwo „pierwsze” lub „korespondencyjne”); 

c) rozdział w monografii naukowej innej wskazana niż w pkt 2.a***, recenzowana publikacja naukowa w czasopiśmie spoza tzw. listy JCR 

– 1 pkt za każde osiągnięcie (max. 3 pkt); 

d) prezentacja ustna na konferencji naukowej – 2 pkt za każdą prezentację (max. 6 pkt); 

e) poster na konferencji naukowej albo współautorstwo prezentacji – 1 pkt za każdy poster albo prezentację (max. 3 pkt); 

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

g) udział w projekcie naukowym na podstawie umowy – 2 pkt za każdy udział w projekcie (max. 6 pkt); 

h) zagraniczny staż naukowy trwający co najmniej 4 tygodnie – 4 pkt za każdy staż (max. 12 pkt); 

i) staż naukowy trwający co najmniej 1 tydzień, kurs naukowy – 1 pkt za każdy staż (max. 3 pkt).  
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* W przypadku publikacji (pkt II.2.a‒c) ‒ uznaje się osiągnięcia, które na dzień upływu terminu składania dokumentów wymaganych w rekrutacji, 

zostały opublikowane w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych, z uwzględnieniem roku, w którym jest przeprowadzana rekrutacja. 

 

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

r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 

 

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

w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 

 

 

3. Inne osiągnięcia (max. 5 pkt): nagroda naukowa, członkostwo w kole naukowym, udział w organizacji konferencji naukowej, potwierdzona 

znajomość języka obcego na poziomie co najmniej C1 – 1 pkt za każde osiągnięcie. 

 

Minimalna liczba punktów uzyskanych łącznie na obu etapach rekrutacji, wymagana do przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej w 

ramach uwzględnionego limitu przyjęć: 40 pkt. 
 

 



Załącznik nr 3 do uchwały Senatu UG nr 57/19 ze zm. 

 

Wykaz dokumentów wymaganych w rekrutacji do szkoły doktorskiej, składanych przez 

kandydata w terminie określonym w załączniku nr 1 do uchwały: 

 

1) podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej (wzór podania jest dostępny w systemie IRK); 

 

2) oświadczenie kandydata, że nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej (wzór 

oświadczenia jest dostępny w systemie IRK); 

 

3) oryginał, odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o 

ukończeniu wymienionych studiów zawierające wynik studiów, który zostanie 

określony w treści dyplomu, oraz informację o skali ocen obowiązującej w uczelni1; 

 

4) opinia przyszłego promotora; 

 

5) 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy; 

 

6) dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany, zgodnie z 

przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za 

granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny polskiemu 

dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

‒ w przypadku kandydata, który ukończył studia za granicą2; 

 

7) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu tożsamości ‒ w przypadku 

kandydata będącego cudzoziemcem; 

 

8) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Karty Polaka – w przypadku kandydata 

będącego cudzoziemcem i posiadaczem Karty Polaka; 

 

9) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa szkolnego, świadectwa 

dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów, na podstawie którego kandydat został 

przyjęty na studia za granicą (ukończenie tych studiów jest potwierdzone wydaniem 

dyplomu, o którego uznanie za równoważny polskiemu dyplomowi ubiega się 

kandydat) ‒ w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem lub kandydata, który 

ukończył studia za granicą; 

 

10) oświadczenie, że dyplom ukończenia studiów za granicą nie podlegał dotychczas 

nostryfikacji w postępowania nostryfikacyjnym prowadzonym przez polską uczelnię – 

w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem lub kandydata, który ukończył studia 

za granicą; 

 

11) CV z opisem zamierzeń badawczych i dotychczasowego dorobku naukowego 

kandydata; 

 

                                                           
1 Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen są zwolnieni absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego. 
2 W przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną, kandydat składa również tłumaczenie dyplomu na 

język polski. 



12) dokumenty potwierdzające dorobek naukowy lub kwalifikacje kandydata, 

w szczególności kopie publikacji, certyfikaty językowe, zaświadczenia potwierdzające 

przyznanie nagrody naukowej, odbycie stażu lub członkostwo w kołach naukowych. 

 

Kandydat przyjęty do szkoły doktorskiej, składa w Biurze Rekrutacji kwestionariusz osobowy 

w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji (formularz kwestionariusza jest dostępny 

na stronie internetowej UG). 


