
Uchwała Rady Wydziału Chemii UWr nr 14/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.  

 

- zasady rekrutacji na Studium Doktoranckie na rok akademicki 2011/2012 

 

 

Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 

5 - 6 lipca 2011 r., początek o godz. 9.00 

 

Miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: 

Wydział Chemii UWr., ul. F. Joliot-Curie 14,  50-383, Wrocław 

 

Termin egzaminu z języka angielskiego 

5 - 6 lipca 2011 r., początek o godz. 10.30 

 

Miejsce egzaminu z języka angielskiego 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., pl. Nankiera 2/3 

 

Termin składania dokumentów: 

21 czerwca 2011 r. 

 

Miejsce składania dokumentów: 

Sekretariat Naukowy (pok. 8c), Wydział Chemii UWr.,  

 

Limit miejsc: 

30 miejsc (25 ze stypendium) 

 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie: 

 podanie  

 informacja o zamiarze ubiegania się o stypendium doktoranckie, 

 kwestionariusz osobowy, 

 trzy fotografie legitymacyjne 

 odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 

 zaświadczenie o średniej ze studiów nie niższej niż 4.0 (studia jednolite lub I i 

II stopnia), 

 opinia o przydatności do pracy naukowej oraz pisemna zgoda samodzielnego 

pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji opiekuna 

naukowego i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy 

doktorskiej,  

 kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) 

 

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego 

Tematyka egzaminu kierunkowego obejmować będzie zakres studiów magisterskich z 

chemii, a także może dotyczyć zainteresowań naukowych kandydata związanych z 

przyszłą pracą doktorską.       

   

Zasady rekrutacji 



1. Na studia będą przyjmowani kandydaci posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera 

lub równorzędny, którzy uzyskali średnią ze studiów nie niższą niż 4,0* albo posiadają 

przynajmniej roczny udokumentowany staż pracy zawodowej w dziedzinie 

odpowiadającej kierunkowi studiów (odbyty po obronie pracy magisterskiej). 

 

Kandydaci muszą zdać wstępny egzamin z chemii przed Wydziałową Komisją 

Rekrutacyjną powołaną przez Dziekana oraz egzamin z języka angielskiego (Studium 

Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr.).  

 

*   średnia, która brana jest pod uwagę przy kwalifikacji na studia doktoranckie, to 

średnia arytmetyczna obejmująca oceny z zaliczeń i egzaminów zdobyte w trakcie 5 

lat studiów (bez oceny pracy magisterskiej i oceny z egzaminu dyplomowego). 

 

 

 

Zasady punktacji stosowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego 

 

Kryterium Punktacja Współczynnik Max. liczba 

punktów 

Egzamin z przedmiotu 

studiów 

3 – 5  4 20 

Średnia ocen z 5 lat studiów 4 – 5  6           30 

Egzamin dyplomowy i ocena 

pracy magisterskiej przez 

recenzenta (średnia z sumy 

ocen) 

3 – 5  1 5 

Egzamin z języka 

angielskiego 

3 – 5  1  5 

Członkostwo w studenckim 

kole naukowym (minimum 2 

lata) 

2  1 2 

Współautorstwo publikacji 

naukowej 

2  1 2 

Prezentacja prac na 

konferencjach naukowych lub 

zjazdach studenckich kół 

naukowych 

1  1 1 

 

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania podczas postępowania 

kwalifikacyjnego -  65 punktów. 

Uczestnikiem studiów doktoranckich nie może zostać osoba, która w wyniku 

postępowania kwalifikacyjnego uzyska mniej niż 44 punkty lub z egzaminu z 

przedmiotu studiów, albo z języka angielskiego otrzyma ocenę niedostateczną.     



O przyjęciu decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, utworzonej po 

zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów 

podczas postępowania kwalifikacyjnego. 

 

2. Opiekunowie doktorantów muszą spełniać warunki określone Uchwałą Rady 

Wydziału z dnia 07 .12. 2010r.  

 

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców 

1. Kandydaci pochodzący z krajów Unii Europejskiej będą przyjmowani na studia 

doktoranckie decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązują ich takie 

same zasady rekrutacji jak w przypadku obywateli polskich, z tą różnicą, że 

kandydaci, dla których językiem ojczystym jest język angielski będą zwolnieni z 

egzaminu z języka angielskiego (przy zaliczeniu im 5 punktów 

kwalifikacyjnych). W przypadku innej skali ocen Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna dokona ich liniowego przeliczenia na skalę ocen obowiązującą na 

Uniwersytecie Wrocławskim (zgodnie z par. 46 p. 5 Regulaminu Studiów).  

2. We wszystkich pozostałych przypadkach o przyjęciu na Studium Doktoranckie 

przy Wydziale Chemii decyduje Rektor UWr., w oparciu materiały 

rekomendacyjne oraz opinie przyszłego opiekuna naukowego i  Dziekana.  

 

- PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH  na rok akad. 2011/2012 

 

I rok 

1. „Chemia teoretyczna i kwantowa” - wykład 30 godz., egzamin 

2. Seminarium doktoranckie – 60 godz. (w tym 8 godz. wykładu pt. „Historia Chemii”) 

3. Zajęcia psycholog.-pedagog. CEN - wykład i warsztaty, 15 h 

4. Zasady funkcjonowania Laboratoriów Wydziałowych – wykład, 24 h  

5. Bezpieczne zasady pracy laboratoryjnej – wykład, 2h 

6. Prowadzenie zajęć dydaktycznych - w wymiarze 60 h (w tym ewent.15 godz. 

społecznych) 

7. Czynny udział w sesji posterowej doktorantów Wydziału Chemii 

  

 

II rok* 

1. „Fizykochemia nieorganiczna” lub Fizykochemia organiczna” (do wyboru) - wykład 

30h,  egzamin 

2. Seminarium doktoranckie - 60 godz. (w tym 8 godz. wykładu pt. „Historia Chemii”) 

3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych - w wymiarze 75 h (w tym  ewent.15 godz. 

społecznych) 

4. Czynny udział w sesji posterowej doktorantów Wydziału Chemii 

 

 

 

 

 



III rok 

1. Przedmiot specjalistyczny - wykład, egzamin** (wykład wybierany w porozumieniu 

z promotorem z oferty wykładów dla doktorantów, oferty wykładów monograficznych 

ewentualnie wykładów do wyboru)  

2. Seminarium doktoranckie - 60 godz. (w tym 8 godz. wykładu pt. „Historia Chemii”) 

3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych - w wymiarze 75 h (w tym ewent. 15 godz. 

społecznych) 

4. Czynny udział w sesji posterowej doktorantów Wydziału Chemii 

 

 

IV rok 

1. Przedmiot specjalistyczny - wykład, egzamin** (wykład wybierany w porozumieniu 

z promotorem z oferty wykładów dla doktorantów, oferty wykładów monograficznych 

ewentualnie wykładów do wyboru)  

2. Seminarium doktoranckie - 60 godz. (w tym 8 godz. wykładu pt.„Historia Chemii”) 

3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych - w wymiarze 75 h (w tym ewent. 15 godz. 

społecznych) 

4. Czynny udział w sesji posterowej doktorantów Wydziału Chemii 

 

 

 

*     przed końcem II roku SD powinno nastąpić otwarcie przewodu doktoranckiego 

**   egzaminy specjalistyczne można zdawać w terminach wcześniejszych od podanych   

       powyżej 

 

Członkowie Rady Wydziału w głosowaniu jawnym przy 2 głosach wstrzymujących 

zatwierdzili zasady rekrutacji oraz program studiów doktoranckich uwzględniając 

zmniejszenie godzin dydaktycznych o 15 godz. tj do 75 godz. 

 

    ----------------------------- 

 

Prof. dr Małgorzata Jeżowska-Bojczuk zaproponowała przyjęcie Uchwały 14a/2010: 

 

 „Wymogi stawiane promotorom prac doktorskich na Wydziale Chemii” 

 

Warunkiem przyjęcia pod opiekę doktoranta, który będzie otrzymywał stypendium 

doktoranckie z puli stypendialnej Wydziału jest: 

1. opublikowanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch prac o „impact 

factor” dwa lub więcej z afiliacją Wydziału Chemii; 

2. wiek opiekuna naukowego poniżej 68 lat. 

 

 


