
 

 Uchwała Nr 5/2019 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne  

z dnia 26 listopada 2019 r. 

 

w sprawie zasad rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Chemii 

na rok akademicki 2020/2021 

 

 

Na podstawie §16  Uchwały nr 134/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 

2019 r.  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne uchwala, co następuje: 

 

dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do kolegium  

 

§ 1. Kandydat do Kolegium Doktorskiego Chemii składa następujące dokumenty: 

1) kwestionariusz z podaniem w sprawie przyjęcia, wydrukowany z systemu IRK                            

i podpisany przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych; 

2) jedną fotografię zgodną z wymiarami stosowa 

3) nymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm); 

4) kserokopię dyplomu ukończenia  studiów drugiego stopnia (oryginał do wglądu celem 

potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub dokument potwierdzający uzyskanie 

„Diamentowego Grantu”; 

5) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (studia jednolite magisterskie lub pierwszego i 

drugiego stopnia); w przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant” właściwe 

zaświadczenie dotyczy studiów pierwszego stopnia lub średniej uzyskanej po ukończeniu 

trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich; 

6) pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji 

promotora i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej  (załącznik nr 1 

do uchwały); 

7) oświadczenie kandydata, że nie jest pracownikiem naukowym; 

8) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej; 

9) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2  

 

§ 2. Kandydat do Kolegium Doktorskiego Chemii, będący cudzoziemcem składa 

następujące dokumenty: 

1) kwestionariusz z podaniem w sprawie przyjęcia, wydrukowany z systemu IRK  i podpisany 

przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych; 

2) jedną fotografię zgodną z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 

mm x 45 mm); 

3) kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu 

uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie  wraz z oryginałem do 

wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię); 

4) tłumaczenie na język polski ww. dokumentu, wykonane przez polskiego tłumacza 

przysięgłego; 

5) pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji 

promotora i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej ( załącznik 1); 

6) kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu ( oryginał do wglądu celem 

potwierdzenia zgodności z oryginałem)  

7) oświadczenie kandydata, że nie jest pracownikiem naukowym; 

8) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 

9) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 

 



 

Zasady postępowania kwalifikacyjnego 

 

§ 3.1. Rekrutacja do Kolegium Doktorskiego odbywa się w drodze konkursu. O przyjęciu 

decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej po zsumowaniu wszystkich punktów 

uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz 

pozytywna ocena z egzaminu z chemii; 

2. Limit miejsc w Kolegium Doktorskim wynosi 15; 

3. Poza wyznaczonym limitem miejsc do Kolegium Doktorskiego, za zgodą Rektora, 

mogą być przyjęte osoby dla których finansowanie stypendium doktoranckiego zapewnione jest 

z projektu badawczego. O przyjęciu do kolegium doktorskiego na miejsce finansowane z 

projektu badawczego decyduje pozycja na liście rankingowej; 

4. Warunkiem przyjęcia do Kolegium Doktorskiego Chemii jest zdanie egzaminu 

wstępnego przed komisją rekrutacyjną; 

5. Egzamin wstępny składa się z części ustnej i pisemnej. Egzamin pisemny dotyczy 

wybranej przez kandydata dyscypliny chemii ( nieorganiczna, organiczna lub fizyczna) 

natomiast tematyka egzaminu ustnego obejmuje zagadnienia chemii ogólnej a także może 

dotyczyć doświadczeń badawczych kandydata i jego przyszłej pracy doktorskiej; 

6. Egzamin przeprowadzany jest w języku polskim lub angielskim ( do wyboru przez 

kandydata); 

7. Warunkiem przyjęcia do Kolegium Doktorskiego Chemii jest uzyskanie pozytywnego 

wyniku z egzaminu (uzyskanie nie mniej niż 16 punktów łącznie z pisemnej i ustnej części 

egzaminu); 

8. W przypadku kandydatów przyjmowanych do realizacji projektów badawczych, jak 

również doktoratów wdrożeniowych, egzamin jest zastąpiony przez protokołowaną rozmowę 

kwalifikacyjną prowadzoną przez komisję rekrutującą do określonego projektu, sprawdzającą 

kompetencje i kwalifikacje kandydata niezbędne do realizacji projektu; 

9. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rozmowie kwalifikacyjnej 

wynosi 30. Warunkiem przyjęcia do Kolegium Doktorskiego jest pozytywny wynik rozmowy 

kwalifikacyjnej ( uzyskanie nie mniej niż 16 punktów); 

10. Cudzoziemców obowiązują te same zasady rekrutacji, jak w przypadku obywateli 

polskich. W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna dokona ich liniowego przeliczenia 

na skalę ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

 

Kryteria punktacji w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 

§ 4. Szczegółowe kryteria punktacji stosowane w trakcie postępowania kwalifikacyjnego 

przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Kryterium Punktacja 

Max. 

liczba 

punktów 

egzamin z chemii ustny i pisemny/ 

rozmowa kwalifikacyjna w przypadku kandydatów z projektów 

badawczych  

 15 pkt + 15 pkt 

  30 

średnia ocen z 5 lat studiów*/ 

średnia ocen z 3 lat studiów dla beneficjentów programu 

„Diamentowy Grant” 

(średnia ocen – 

3) x 15 
30 

egzamin dyplomowy i ocena pracy magisterskiej przez 

recenzenta (średnia z sumy ocen); 

egzamin dyplomowy i ocena pracy licencjackiej przez 

recenzenta (średnia z sumy ocen) lub średnia ocen z 3 lat 

ocena 5 



studiów magisterskich jednolitych studiów dla beneficjentów 

programu „Diamentowy Grant” 

współautorstwo publikacji naukowej w czasopiśmie z listy A  4 4 

odbycie stażu w innej jednostce badawczej trwającego 3 

miesiące lub dłużej 
1 1 

 

*średnia arytmetyczna obejmująca oceny z zaliczeń i egzaminów zdobyte w trakcie 5 lat studiów lub 3 lat 

studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant” (bez oceny pracy magisterskiej/licencjackiej i oceny z 

egzaminu dyplomowego); jeśli wynik wyrażenia (średnia-3) x15 będzie liczbą ujemną to kandydat uzyska 0 

punktów.  

 

 

minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku 

postępowania kwalifikacyjnego 
35 

maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania pozytywnego wyniku 

postępowania kwalifikacyjnego 
70 

 

 

 

Zalecana literatura 

 

 

§ 5. Wykaz literatury zalecanej do egzaminu wstępnego znajduje się ba stronie 

internetowej Wydziału Chemii https://chem.uni.wroc.pl/pl/  

 

 

§   6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej
                             Nauki Chemiczne 

                      prof. dr hab. Anna Trzeciak

https://chem.uni.wroc.pl/pl/


 
 Załącznik  1 do Uchwały nr 5/2019  

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne 
z dnia 26 listopada 2019 r 

 
 
 
 
 Wrocław, dn.  

  

  

Wydział Chemii  
Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 

 
Oświadczenie  

 

Oświadczam niniejszym, że w przypadku zakwalifikowania Pani/Pana* 

  

do Kolegium Doktorskiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 

wyrażam gotowość podjęcia obowiązków opiekuna naukowego i zapewnię 

warunki (stanowisko badawcze, aparatura, odczynniki etc.) do realizacji pracy 

doktorskiej. 

 Przedmiotem pracy doktorskiej będzie:  

  

  

  

  

  

 

 

 

   

        (podpis opiekuna naukowego) 

 

 

 

 

 

 

*
niepotrzebne skreślić 


