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Załącznik nr 1 

 

Zasady przyznawania punktów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

w roku akademickim 2023/2024 
 

Kandydat może uzyskać w rekrutacji nie więcej niż 100 pkt, z czego: 
 

1. Wynik ukończenia studiów – maks. 20 pkt: 

Wyszczególnienie 
Liczba 

punktów 

Bardzo dobry z wyróżnieniem 15 

Bardzo doby 12 

Dobry plus 10 

Dobry 7 

Poniżej dobry 0 

Zgodność ukończonego kierunku studiów ze wskazaną dyscypliną naukową 5 

 

2. Aktywność naukowa – maks. 40 pkt: 

Wyszczególnienie 
Liczba 

punktów 

Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, o którym mowa w art. 267 

ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy 
25 

Rozdział w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, o którym mowa 

w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy 
15 

Monografia wydana przez inne wydawnictwo niż to, o którym mowa art. 267 

ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy 
10 

Rozdział w monografii wydanej przez inne wydawnictwo niż to, o którym mowa 

art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy 
5 

Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub 

w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, o których mowa 

w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

15 

Artykuł naukowy opublikowany w innym czasopiśmie naukowym lub w innych 

recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej niż te, o których 

mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

5 

Referat na międzynarodowej konferencji naukowej w języku obcym  10 

Referat na międzynarodowej konferencji naukowej w języku polskim 7 

Referat na krajowej konferencji naukowej 5 

Nagroda lub stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki lub Ministra Obrony Narodowej 
5 
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Wyszczególnienie: 

aktywność naukowa 

Liczba 

punktów 

Nagroda lub stypendium rektora 3 

Udział w projekcie badawczym  3 

Pobyt lub staż naukowy w uczelni zagranicznej, nie krótszy niż 3 miesiące  3 

Członkostwo w kole naukowym  1 

* w przypadku współautorstwa punkty dzielone są przez liczbę autorów 

 

Rozmowa kwalifikacyjna – maks. 40 pkt: 

Wyszczególnienie 
Liczba 

punktów 

1. Wstępny projekt badawczy: 

1) nowatorstwo i oryginalność pomysłu badawczego; 

2) umiejętność sformułowania przedmiotu i celu badań oraz problemu 

i hipotezy badawczej; 

3) sposób rozwiązania problemu badawczego (metodologia właściwa dla 

wskazanej dyscypliny naukowej); 

4) znajomość podstawowej literatury przedmiotu badań. 

0–20 

2. Wiedza i kompetencje:  

1) istotne dla planowanych badań; 

2) właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej. 

0–20  

 

 


