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UCHWAŁA Nr 149/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 
 

w sprawie zasad rekrutacji na Interdyscyplinarne Środowiskowe  
Studia Doktoranckie z Informatyki i Matematyki Stosowanej dla Biznesu  

w roku akademickim 2013/2014 
 
 
Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego określa zasady rekrutacji na Interdyscyplinarne 
Środowiskowe Studia Doktoranckie z Informatyki i Matematyki Stosowanej dla Biznesu na 
Wydziale Matematyki i Informatyki w roku akademickim 2013/2014 w brzmieniu: 
 
 
Forma studiów: stacjonarna 
Limit miejsc: 10 miejsc ze stypendium doktoranckim 
 
Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie: 
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 
2) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata; 
3) jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 

(35 mm x 45 mm); 
4) poświadczona przez uczelnię kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku 

cudzoziemców); 
5) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej; 
6) opinia o przydatności do pracy naukowej oraz pisemna zgoda pracownika naukowego 

Instytutu Informatyki lub Instytutu Matematycznego na pełnienie funkcji opiekuna 
naukowego; 

7) spis ocen z wszystkich przedmiotów kierunkowych poświadczony przez dziekanat swojej 
uczelni; 

8) krótki (pół strony) opis swoich zainteresowań naukowych. 
 
Ponadto do podania kandydat może dołączyć swoje publikacje. 
 
Uwaga! Osoby kończące studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 muszą 
dostarczyć dyplom ukończenia studiów najpóźniej do dnia 1 marca 2014 r. 
 
Forma i zakres egzaminu: 
1) egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej; 
2) pytania dotyczą zainteresowań naukowych kandydata i przedmiotów zaliczonych przez 

kandydata w czasie studiów. 
 
Zasady rekrutacji: 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje na studia doktoranckie kandydatów (nie więcej 
niż dziesięciu), którzy uplasowali się najwyżej na liście rankingowej sporządzonej na podstawie 
wyników egzaminu. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach kandydaci, w szczególności 
kandydaci zagraniczni, mogą być przyjęci na studia doktoranckie na podstawie odrębnej 
rekrutacji, w oparciu m. in. o nadesłane materiały, uzyskane rekomendacje oraz opinię 
pracownika naukowego Instytutu Informatyki lub Instytutu Matematycznego, który zgodzi się 
pełnić funkcję opiekuna naukowego kandydata. 
 
 
 



2 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


