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Uchwała Nr 37 /2019  

Rady Wydziału Matematyki i Informatyki  

podjęta w dniu 14 maja 2019r. 

 

w sprawie zasad rekrutacji do Kolegium Informatyki Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2019/2020 

 

Proponowany limit miejsc: 8 
 

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego 

Do postępowania kwalifikacyjnego Kolegium Informatyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego może być dopuszczona osoba, która:  

 zarejestrowała się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) lub 

Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC); 
 posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, lub 

zgodnie ze swoim oświadczeniem do momentu wpisania na  listę doktorantów Szkoły 

Doktorskiej tj. do dnia 20 września 2019r. (do godz. 10:00) będzie się nim legitymowała, 

albo w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć 

naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył 

trzeci rok jednolitych studiów magisterskich; 
 złożyła wymagany komplet dokumentów. 
 

 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie: 

1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK lub IRC, 

podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole 

Doktorskiej; 

2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia 

zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (w 

przypadku tegorocznych absolwentów) lub, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych 

najwyższą jakością osiągnięć naukowych, kserokopia dyplomu ukończenia studiów 

pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku 

jednolitych studiów magisterskich; w przypadku niedostarczenia tych dokumentów w 

wyznaczonym terminie tj. do 20 września 2019r. do godz. 10:00 komisja rekrutacyjna 

odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej;  

Uwaga. Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą składają 

dodatkowo tłumaczenie dyplomu na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego; 

3. opinia samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy 

naukowej, zawierająca pisemną zgodę na pełnienie funkcji promotora; 
4. suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z 

ocenami ze studiów; 

5. kandydaci mający wysokie osiągnięcia naukowe dostarczają opinię samodzielnego 

pracownika naukowego, uzasadniającą wysoki poziom dorobku naukowego kandydata; 
6. krótki (pół strony) opis swoich zainteresowań naukowych; 

7. do podania kandydat może dołączyć swoje publikacje; 

8. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 

 

Forma i zakres egzaminu: 

Egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania dotyczą zainteresowań naukowych 

kandydata i przedmiotów zaliczonych przez kandydata w czasie studiów. 

 

Zasady rekrutacji: 

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu, w ramach którego przeprowadzony jest ustny 

egzamin kwalifikacyjny. W trakcie egzaminu kandydaci odpowiadają na pięć pytań, z 

których dwa dotyczą zainteresowań naukowych kandydata, a pozostałe dotyczą 

przedmiotów zaliczonych przez kandydata podczas studiów. Każda odpowiedź jest 

oceniana w skali 0 do 10 punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzona 
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jest lista rankingowa. Kandydat, który uzyskał mniej niż 25 punktów nie może być 

przyjęty do Kolegium Informatyki Szkoły Doktorskiej UWr.     

 

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach kandydaci, w szczególności kandydaci 

mający realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy, a także kandydaci 

zagraniczni, mogą być przyjęci na studia doktoranckie na podstawie odrębnej rekrutacji, 

w oparciu m. in. o nadesłane materiały, uzyskane rekomendacje oraz opinię 

samodzielnego pracownika naukowego, który zgodzi się pełnić funkcję promotora 

kandydata. Ponadto cudzoziemcy muszą dostarczyć curriculum vitae; kopię wizy lub 

karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP; polisę 

ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 

kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego  

lub pisemne zobowiązanie przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ  

po rozpoczęciu kształcenia.  

 

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać kształcenie w 

Szkole Doktorskiej na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przewodniczący Wydziałowej Rady 

Doktorantów 

 

 

 

…………………………………… 
                  (podpis) 

 


