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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. 

Minimalną liczbę punktów koniecznych do przyjęcia na studia doktoranckie ustala 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 

 

Warunkiem koniecznym przystąpienia do rekrutacji jest znajomość języka angielskiego na  

poziomie minimum średniozaawansowanym, tj. co najmniej poziom B2/B2+ wg 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (sposób weryfikacji: rozmowa w j. 

ang. i/lub potwierdzenie znajomości języka przez posiadanie odpowiednich dyplomów), 

 

Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna 

liczba punktów 

1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 

2. Dodatkowe kwalifikacje 5 

3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe 30 

4. Wynik studiów 15 

 Ogółem 100 

 

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

współczynnik 6, maksymalnie uzyskać można 30 punktów) oraz języka angielskiego 

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

 

Dodatkowe kwalifikacje: udokumentowana znajomość języków innych niż angielski i 

obcych dla kandydata, studia na drugim kierunku, stypendia i nagrody naukowe, staże,  

wstępny temat pracy doktorskiej wraz ze zgodą jej przyszłego opiekuna, opinie osób 

znających kandydata z wcześniejszego okresu studiów – 0.5 punktu za każde osiągnięcie, 

maksymalnie 5.  

 

Osiągnięcia naukowe: Autorstwo lub współautorstwo publikacji w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym z listy A MNiSW): 5 punktów za każdą publikację. Autorstwo lub 

współautorstwo publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym z listy B MNiSW: 3 

punkty za publikację. Dodatkowo 2 punkty za publikację, gdy kandydat jest jej pierwszym 

autorem. Czynny udział (prezentacja ustna, poster) w konferencji naukowej o zasięgu 

międzynarodowym: 2 punkty. Potwierdzona działalność prze co najmniej 4 semestry w 



studenckim kole lub towarzystwie naukowym: 1 punkt. Maksymalna liczba punktów nie 

może przekroczyć 30. 

 

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 3, tj. maksymalnie 15 punktów.  

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.  

 

 

 


