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            W postępowaniu kwalifikacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 100 punktów) bierze się pod uwagę  cztery 

elementy. Każdy z nich oceniany jest oddzielnie. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego  obliczany jest 

jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.  

  

Uczestnikiem studiów doktoranckich nie może zostać osoba, która w wyniku postępowania                 

rekrutacyjnego uzyskała mniej niż 50 punktów lub z egzaminu z przedmiotu kierunkowego albo z języka obcego 

otrzymała mniej niż 3 punkty przed uwzględnieniem współczynnika.  

  

   

Lp.  

Element postępowania kwalifikacyjnego  Maksymalna liczba 

punktów  

1  Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego  

50  

2  Dodatkowe kwalifikacje kandydata  5  

3  Udokumentowane osiągnięcia naukowe  32,5  

4  Ostateczny wynik studiów  12,5  

  Ogółem  100  

  

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje egzamin z przedmiotu kierunkowego (punktacja w skali 0-5, 

współczynnik 6, maksymalnie uzyskać można 30 punktów) oraz z języka obcego - do wyboru: angielski,     

niemiecki, francuski (punktacja w skali 0-5, współczynnik 4, maksymalnie 20 punktów).  

 Dodatkowe kwalifikacje kandydata (np. udokumentowana znajomość języków obcych, studia na    drugim 

kierunku, stypendia, staże, nagrody) punktowane są następująco: 0,5 punktu za każdy element,     współczynnik 1, 

maksymalnie 5 punktów.  

Osiągnięcia naukowe obejmują: co najmniej 2-letnią działalność w studenckim Kole/Towarzystwie   

Naukowym – 2 punkty (maksymalnie 2 punkty); współautorstwo prac opublikowanych (każda praca) lub 

przyjętych do druku w recenzowanych czasopismach naukowych, zamieszczonych w części A lub B w wykazie 

wybranych czasopism MNiSW  – 4 punkty za każdą pracę (maksymalnie 20 punktów), dodatkowo gdy kandydat 

jest pierwszym autorem – 1,5 punktu za każdą pracę (maksymalnie 7,5 punktów); prezentowanie prac na 

konferencjach, zjazdach naukowych, również ze studenckich kół naukowych (każda praca) – 0,5 punktu 

(maksymalnie 3 punkty).  



Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z Regulaminem studiów UMK i 

przeliczany na punkty według następującej zasady: wynik studiów w skali 2 – 5 przemnożony przez 2,5, tj. 

maksymalnie 12,5 punktu.  
- Ostateczny wynik studiów na kierunkach kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym stanowi 

suma: 0,6 średniej za cały okres studiów, 0,2 oceny pracy dyplomowej, 0,2 oceny egzaminu dyplomowego.  

- Na kierunku lekarskim ostatecznym wynikiem studiów jest średnia za cały okres studiów.  


