
UNIWERSYTET                                                                                                                                                                                      
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
         W TORUNIU 

 

UCHWAŁA  Nr 58 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 
 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na  I rok studiów doktoranckich 
w roku akademickim 2014/2015 

 

 

 Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn.  zm.) 

 

S e n a t   uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Określa się warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku       

akademickim 2014/2015, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Treść załącznika nr 1 zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie jej       

w Biuletynie Prawnym UMK, w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika oraz na stronach internetowych UMK (www.umk.pl).   

 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2014 r. 
 
 
 
                                                                                                        Przewodniczący Senatu  
 
 
                                                                                  prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
                                                                                                   R e k t o r 
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                                                                                                                                      Załącznik nr 1 

 
 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studi ów doktoranckich  
w roku akademickim 2014/2015 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

O przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą 
ubiegać się osoby, które: 
1) posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 
2) wykazują predyspozycje do pracy naukowo-badawczej.  

§ 2 
Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 
1) rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i złożenia wymaganych 

dokumentów, 
2) dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego, 
3) postępowania kwalifikacyjnego, 
4) wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie. 

 
Organy prowadzące postępowanie kwalifikacyjne 

§ 3 
1. Rekrutację przeprowadzają i decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie 

podejmują komisje rekrutacyjne, powołane przez dziekanów. 
2. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji na wydziale sprawuje dziekan. 
3. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w Uniwersytecie sprawuje rektor. 
 

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego 
§ 4 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie: 
1) rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 
2) składają w terminach określonych zarządzeniem rektora następujące dokumenty: 
− wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz 

podania, 
− życiorys naukowy, 
− odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z 

suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy). Osoby, które ukończą studia 
w roku akademickim 2013/2014 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu 
studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu na 
studia, 

− pracę magisterską i ewentualne publikacje, 
− pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez opiekuna 

pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego (w zależności od wymagań 
rady wydziału), 

− dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe i 
artystyczne, 

− opis projektu badawczego (w zależności od wymagań rady wydziału), 
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− 3 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat 
wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu 
dowodów osobistych 

oraz 
− w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie biologii – wykaz 

osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych wg formularza dostępnego na 
stronie internetowej studiów doktoranckich w zakresie biologii http:// 
www.biol.umk.pl/studia/formularz1.doc ,  

− w przypadku lekarzy medycyny ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie 
prowadzone na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu − dokument 
potwierdzający pełne lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza (w 
przypadku ograniczonego prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający 
pełne prawo należy dostarczyć do końca I semestru studiów doktoranckich; 
niedostarczenie tego dokumentu do końca I semestru będzie skutkowało skreśleniem z 
listy uczestników studiów doktoranckich), 

− w przypadku pielęgniarek ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie 
prowadzone na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu − dokument 
potwierdzający pełne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 

− w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie sztuk pięknych − 
dokumentację fotograficzną pracy dyplomowej i innych realizacji artystycznych 
(prezentacja medialna), 

− w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie konserwacji i restauracji 
dzieł sztuki − dokumentację fotograficzną pracy dyplomowej (konserwatorskiej) i 
innych realizacji artystycznych i konserwatorskich. 

 
Zasady i przebieg postępowania kwalifikacyjnego 

§ 5 
1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. 
2. Postępowanie kwalifikacyjne na poszczególne studia doktoranckie przeprowadzone 

zostanie w terminach określonych zarządzeniem rektora.  
3. W postępowaniu kwalifikacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 100 punktów) bierze się 

pod uwagę cztery elementy:  
1) wynik rozmowy kwalifikacyjnej, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji stanowią   
inaczej; 
2) dodatkowe kwalifikacje kandydata; 
3) udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne kandydata;  
4) ostateczny wynik studiów wyższych.  
Każdy z elementów oceniany jest oddzielnie.  

4. Maksymalną liczbę punktów, jaką kandydat może uzyskać za poszczególne elementy 
postępowania kwalifikacyjnego, określają szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia. 

5. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów 
uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania. 

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i są niezwłocznie ogłaszane w siedzibie 
jednostki rekrutującej. 

§ 6 
W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja 
egzaminacyjna może, na wniosek osoby niepełnosprawnej, zastosować inny niż ustalony tryb 
postępowania, uwzględniając stopień niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę danej 
dyscypliny w zakresie której prowadzone są studia doktoranckie. 
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Przyjęcia na studia 

§ 7 
1. Na podstawie wyników końcowych uzyskanych przez wszystkich kandydatów biorących 

udział w danym postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową. Kandydaci 
umieszczani są na liście w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do 
najniższego.  

2. Przyjęcia na studia następują w kolejności uzyskanych wyników, w ramach ustalonego 
przez rektora limitu miejsc. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 8 
1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty 

doręczenia decyzji, do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie 
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie określonych w niniejszej 
uchwale. Decyzja rektora jest ostateczna.  

2. Od decyzji rektora przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi, w terminie 30 dni 
od dnia jej doręczenia, do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem rektora. 
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Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji kandydatów 
na studia doktoranckie 

w roku akademickim 2014/2015 
 

 
WYDZIAŁ  BIOLOGII  I  OCHRONY ŚRODOWISKA   
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE BIOLOGII  
Forma studiów  stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału BiOŚ, ul. Gagarina 9 (pokój 127), 87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-25-03 

           
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. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy magister-

skiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
35 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 35 
4 Ostateczny wynik studiów 20 

 Ogółem 100 
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej : wiedza ogólna z zakresu dyscypliny podstawowej zgodnie z          

problematyką naukową projektu badawczego, teoretyczno-metodologiczne podstawy projektowanych badań, 
umiejętność prezentowania wiedzy. Omówienie projektu badawczego z uwzględnieniem tematu, celu i zakresu 
pracy, dyskusja nad sposobami weryfikacji założonych hipotez oraz  spodziewanych efektów. 
 Za dodatkowe kwalifikacje kandydat może otrzymać maksymalnie 10 punktów, w tym za: 
udokumentowaną znajomość języków obcych – do 2 punktów, studia na drugim kierunku – do 2 punktów, 
stypendia ministra nauki – do 1 punktu, staże, szkolenia, kursy zawodowe, udział w wymianie studentów 
(Sokrates/Erasmus, MOST, DAAD) – do 2 punktów, nagrody i wyróżnienia – do 1 punktu i inne (w tym 
działalność popularyzatorska) – do 2 punktów. 
 Za udokumentowane osiągnięcia naukowe uzyskać można maksymalnie 35 punktów, w tym za:        
1. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych punktowanych: do 18 punktów.  
Przyznanie punktów za publikacje uzależnione jest od przedstawienia kopii pierwszej strony publikacji lub 
potwierdzenia od wydawcy czasopisma o przyjęciu publikacji do druku (w przypadku, gdy publikacja jeszcze się 
nie ukazała). 
- maksymalna liczba punktów (18) przyznawana jest za przynajmniej dwie publikacje, jeżeli obydwie ukazały 
się w czasopismach z części A wykazu czasopism punktowanych MNiSW, lub jedna ukazała się w czasopiśmie 
z części A a druga w czasopiśmie z części B wykazu czasopism punktowanych MNiSW 
- za jedną publikację w czasopiśmie  z części A lub dwie z części B wykazu czasopism punktowanych MNiSW 
przyznaje się 15 punktów 
- za jedną publikację w czasopiśmie  z części B wykazu czasopism punktowanych MNiSW lub za rozdział w 
monografii* przyznaje się 10 punktów. 
2. Publikacje naukowe niepunktowane: do 3 punktów. 
3. Czynny udział w konferencjach: do 8 punktów** 
- za wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej: 4 punkty 
- za przedstawienie posteru na konferencji międzynarodowej: 2 punkty 
- za wygłoszenie referatu na konferencji krajowej: 3 punkty 
- za przedstawienie posteru na konferencji krajowej: 2 punkty 
- za wygłoszenie referatu na konferencji studenckiej: 2 punkty 
- za przedstawienie posteru na konferencji studenckiej: 1 punkt. 
4. Za udokumentowany udział w grantach NCN, NCBiR i innych grantach zewnętrznych rozstrzyganych w 
procedurze konkursowej przyznaje się do 5 punktów. 
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5. Za inne osiągnięcia naukowe: do 1 punktu. 
 
* Kwalifikacja monografii naukowych zgodnie z systemem oceny parametrycznej jednostek naukowych 
MNiSW 
** Konferencje klasyfikowane są zgodnie z systemem oceny parametrycznej MNiSW. Punkty za wystąpienia 
przyznawane są tylko osobie przedstawiającej referat lub poster. Warunkiem naliczenia punktów za konferencje 
jest przedstawienie potwierdzenia uczestnictwa. 
 

Ostateczny wynik studiów magisterskich (WS) obliczany jest ze wzoru WS =0,6e+0,2m+0,2p 
gdzie: e – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu 
całego okresu studiów (w przypadku studiów dwustopniowych – ze studiów I i II stopnia), m - ocena z egzaminu 
magisterskiego, p – ocena z pracy magisterskiej 
i przeliczany na punkty według zasady: WS x 20 pkt./5. 
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 WYDZIAŁ  CHEMII     
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE CHEMII  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Wydziału Chemii, ul. Gagarina 7 (pokój 7), 87-100Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-43-45 

  
          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 kwalifikującą do podjęcia studiów doktoranckich ustala Wydziałowa 

Komisja Rekrutacyjna. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Opinia promotora pracy magisterskiej lub opiekuna naukowego (5 punktów) i 

sprawdzian pisemny z zakresu chemii (25 punktów); kandydat wybiera 2 
dyscypliny chemiczne spośród 4 proponowanych 

30 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 6 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 4 
4 Ostateczny wynik studiów 60 

 Ogółem 100 
 Punkty za dodatkowe, udokumentowane kwalifikacje kandydata będą przyznawane za: certyfikat 
językowy z języka angielskiego – 1-3 punkty (tylko na poziomie zaawansowanym, B2 - 1 punkt, C1 – 2 punkty, 
C2 - 3 punkty), szkolenie lub staż naukowy – 1 punkt, studia na drugim kierunku związanym z naukami ścisłymi 
(co najmniej dyplom licencjata lub inżyniera) – 1 punkt, stypendia naukowe, nagrody – 1 punkt. Maksymalnie 
kandydat może otrzymać 6 punktów. 
 Punkty za udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydata będą przyznawane za: publikacje 
naukowe opublikowane lub przyjęte do druku, zgłoszenie patentowe – 1 punkt, prezentacje wygłaszane przez 
studenta na konferencji naukowej (bez sumowania) – 1 punkt, plakaty prezentowane na konferencjach 
naukowych (bez sumowania) – 0,5 punktu. Maksymalnie kandydat może otrzymać 4 punkty. 

Ostateczny wynik studiów obliczany jest zgodnie z Regulaminem studiów UMK i przeliczany na 
punkty według następujących zasad: za wynik dostateczny– 30 punktów, za wynik dobry – 45 punktów, za 
wynik bardzo dobry – 60 punktów; przy wyniku pomiędzy pełnymi ocenami punkty przyznawane będą 
proporcjonalnie. 
Dla studiów dwustopniowych ostateczny wynik studiów stanowi: 
- 0,6 średniej arytmetycznej ze średniej ocen uzyskanych na studiach I i II stopnia  
- 0,2 oceny egzaminu magisterskiego 
- 0,2 oceny pracy magisterskiej. 
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WYDZIAŁ FILOLOGICZNY       
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE J ĘZYKOZNAWSTWA  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Filologicznego, ul. Fosa Staromiejska 3 (pokój 408), 87-

100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-37-83 

             
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. 
 

Na studia mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskali więcej niż 
50 punktów. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 - Rozmowa kwalifikacyjna                                                                                      

- Opinia promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
50                               
10 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów 10 

 Ogółem 100 
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej : problematyka związana z tematem projektu badawczego. W trakcie 

rozmowy kandydat przedstawia swój projekt badawczy i odpowiada na pytania Komisji Rekrutacyjnej. W 
rozmowie uczestniczy kandydat na opiekuna naukowego doktoranta lub promotor pracy   magisterskiej.  

Dodatkowe kwalifikacje kandydata oceniane są w skali do 10 punktów. Pod uwagę brane są: drugie 
studia magisterskie (4 punkty), drugie studia licencjackie (3 punkty), studia podyplomowe (2 punkty), kursy 
istotne dla językoznawstwa (1 punkt), znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem międzynarodowym 
(2-3 punkty zależnie od stopnia zaawansowania), otrzymywanie w trakcie studiów stypendium MNiSzW  (2 
punkty), staże za granicą (2 punkty), nagrody dla najlepszego studenta wydziału (1 punkt)  i absolwenta       
wydziału (2 punkty) oraz inne kwalifikacje istotne dla studiów doktoranckich. 

Osiągnięcia badawcze oceniane są w skali do 20 punktów. Uwzględniane są: artykuły w pismach       
naukowych (2 punkty za każdą pozycję), recenzje w czasopismach naukowych (1 punkt za każdą), wystąpienia 
na konferencjach naukowych (2 punkty za każdy referat), artykuły popularnonaukowe (1 punkt za każdy) oraz 
inne osiągnięcia istotne dla studiów doktoranckich. 

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i 
przeliczany na punkty według następujących zasad: za wynik do 3,49 – 2 punkty, za wynik od 3,50 do 3,83– 4 
punkty,  za wynik od 3,84 do 4,16 – 6 punktów, za wynik od 4,17 do 4,50 – 8 punktów, za wynik powyżej 4,50 – 
10 punktów. 
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STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Filologicznego, ul. Fosa Staromiejska 3 (pok. nr 408), 

87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-37-83 

        
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. 
 

Na studia mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskali więcej niż 
50 punktów. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 - Rozmowa kwalifikacyjna                                                                                      

- Opinia promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
50 
10 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów 10 

 Ogółem 100 
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej : problematyka związana z tematem projektu badawczego. W trakcie 

rozmowy kandydat przedstawia swój projekt badawczy i odpowiada na pytania Komisji Rekrutacyjnej. W   
rozmowie uczestniczy kandydat na opiekuna naukowego doktoranta. 

Dodatkowe kwalifikacje kandydata oceniane są w skali do 10 punktów. Pod uwagę brane są: drugie 
studia magisterskie (4 punkty), drugie studia licencjackie (3 punkty), studia podyplomowe (2 punkty), kursy 
istotne dla studiów doktoranckich z literaturoznawstwa (1 punkt), znajomość języka obcego potwierdzona   
certyfikatem międzynarodowym (2-3 punkty zależnie od stopnia zaawansowania), otrzymywanie w trakcie  
studiów stypendium MNiSzW (2 punkty), zagraniczne staże naukowe (2 punkty), nagrody dla najlepszego 
studenta wydziału (1 punkt) i absolwenta wydziału (2 punkty), za pracę magisterską (1 punkt), inne nagrody 
polskich i zagranicznych towarzystw naukowych (1 punkt), aktywny udział w działalności kół naukowych (1 
punkt), inne udokumentowane kwalifikacje istotne dla studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa (1 
punkt). 

Osiągnięcia badawcze oceniane są w skali do 20 punktów. Uwzględniane są: artykuły w pismach       
naukowych (2 punkty za każdą pozycję), tłumaczenia tekstu naukowego lub popularnonaukowego (1 punkt za 
każde), recenzje w czasopismach naukowych (1 punkt za każdą), każda inna publikacja o charakterze 
naukowym, ale bez recenzentów/niektóre studenckie i doktoranckie publikacje pokonferencyjne (1 punkt za 
każdą pozycję), wystąpienia na konferencjach naukowych: międzynarodowych (3 punkty za każdy referat), 
ogólnopolskich (2 punkty za każdy referat), lokalnych/sesji studencko-doktoranckiej (1 punkt za każdy referat), 
artykuły popularnonaukowe (1 punkt za każdy).  

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i  
przeliczany na punkty według następujących zasad: za wynik do 3,49 – 2 punkty, za wynik od 3,50 do 3,83 – 4 
punkty,  za wynik 3,84 do 4,16 – 6 punktów, za wynik od 4,17 do 4,50 – 8 punktów, za wynik powyżej 4,50 – 10 
punktów. 
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WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ    
 
 

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE NAUK FIZYCZN YCH  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, ul. 

Grudziądzka 5 (pokój 358), 87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-32-81 

        
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. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
36 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata oraz stopień przydatności projektu badaw-
czego dla realizacji celów i zadań Wydziału  

17 

3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe i organizacyjne 8 
4 Ostateczny wynik studiów 39 

 Ogółem 100 
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje tematykę, w której planowany jest doktorat, oraz do wyboru: 

fizykę atomową, fizykę ciała stałego, biofizykę molekularną lub astrofizykę. Algorytm punktacji rozmowy 
kwalifikacyjnej: x=12(ocena-2), gdzie ocena wystawiona jest w skali 2-5 stosowanej na Uczelni. Ocena 
niedostateczna z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata. 

Dodatkowe kwalifikacje obejmują m.in. studia na dodatkowym kierunku. Kandydat uzyskuje 1 punkt 
za każdy zaliczony rok oraz 2 punkty za tytuł zawodowy licencjata albo 3 punkty za tytuł zawodowy magistra.  
Punkty (0-9) za stopień przydatności projektu badawczego  dla realizacji celów i zadań Wydziału Komisja 
będzie przyznawać w oparciu o opinię Dziekana. 

Osiągnięcia naukowe obejmują m.in. publikację w czasopismach o zasięgu międzynarodowym – 5 
punktów, doniesienie na konferencji o zasięgu międzynarodowym – 3 punkty, referat na konferencji w ramach 
studenckiego ruchu naukowego – 2 punkty. 

Algorytm punktacji za ostateczny wynik studiów: x = 13(średnia-2), średnia = 0,6e + 0,2m + 0,2p; 
gdzie: m – ocena z egzaminu magisterskiego, p – ocena pracy magisterskiej; w przypadku magisterskich studiów 
jednolitych e jest średnią ocen uzyskanych w trakcie studiów, w przypadku studiów dwustopniowych                  
e = 0,6e1 + 0,4e2, gdzie e1 i e2 są odpowiednio średnimi ocen uzyskanych na studiach I i II stopnia (skala ocen 
2-5).  Średnie uwzględniane są na podstawie suplementów do dyplomu, załączonych do wglądu indeksów lub 
kart egzaminacyjnych. 

 
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną sporządzone dwie odrębne listy rankingowe dla 

dyscyplin: astronomia oraz fizyka.   
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WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY   
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE FILOZOFII  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego UMK, ul. Fosa 

Staromiejska 1a (pokój 102), 87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-36-27 

   
          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. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
50 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów 20 

 Ogółem 100 
 Za dodatkowe kwalifikacje kandydat uzyskać może maksymalnie 10 punktów, w tym za: znajomość 
języków obcych 2 – 4 punkty, studia na drugim kierunku – 3 punkty, staże naukowe krajowe – 1 punkt, staże 
naukowe zagraniczne – 3 punkty. 
 Osiągnięcia naukowe oceniane są następująco: publikacje artykułowe w czasopismach filozoficznych 
– 4 punkty, publikacje recenzyjne i inne – 2 punkty, czynny udział w konferencjach krajowych – 2 punkty, 
czynny udział w konferencjach zagranicznych – 4 punkty, nagrody i stypendia Ministra i władz uczelnianych – 
od  2 do 5 punktów. 

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i 
przeliczany na punkty według następujących zasad: za wynik 3,5 – 5 punktów, za wynik 3,6 – 6 punktów,  za 
wynik 3,7 – 7 punktów (…..), za wynik 4,5– 15 punktów, za wynik 4,6 – 16 punktów, za wynik 4,7 – 17 
punktów, za wynik 4,8 – 18 punktów, za wynik 4,9 – 19 punktów i za wynik 5 – 20 punktów. 
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STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE SOCJOLOGII  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego UMK, ul. Fosa 

Staromiejska 1a (pokój 102), 87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-36-27 

             
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. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
25 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 15 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 40 
4 Ostateczny wynik studiów 20 

 Ogółem 100 
W rozmowie kwalifikacyjnej  pod uwagę brane są: zainteresowania i wiedza socjologiczna kandydata 

oraz projekt pracy doktorskiej (oryginalność, dojrzałość badawcza, koncepcja metodologiczna, adekwatność 
względem potrzeb Instytutu Socjologii).  

Dodatkowe kwalifikacje kandydata ustalane są na podstawie przedłożonych dokumentów,            
stwierdzających biegłą znajomość, w mowie i piśmie, języka obcego, ukończenie dodatkowego poza socjologią 
kierunku studiów oraz stażu lub kursu związanego z programem studiów doktoranckich z zakresu socjologii. 

Udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydata dotyczą publikacji książkowych, rozdziałów w     
publikacjach zbiorowych, artykułów lub recenzji, mających charakter autorski lub współautorski, a także udziału 
w konferencjach naukowych,  krajowych i zagranicznych, w szczególności połączonego z wygłoszeniem     
referatu autorskiego lub współautorskiego. Brane są też pod uwagę dokonania organizacyjne w sferze nauki oraz 
działalność upowszechniająca naukę. 

Ostateczny wynik studiów magisterskich przeliczany jest na punkty według następującej zasady: suma 
przyznawanych kandydatowi punktów równa jest sumie ocen uzyskanych przez niego z egzaminu 
magisterskiego, z pracy magisterskiej i średniej ze studiów (za trzy oceny bardzo dobre kandydat otrzymuje 3x5 
punktów, tj. 15 punktów). Do tego może uzyskać 5  punktów w przypadku wyróżnienia pracy magisterskiej na 
szczeblu uczelnianym bądź ogólnopolskim.  
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WYDZIAŁ LEKARSKI    
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK MEDYCZNYCH  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Lekarskiego, ul. Jagiellońska 13 (budynek A, pokój 9) 

85-067 Bydgoszcz  
Telefon kontaktowy 52 585-33-94 

             
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. 
 

Uczestnikiem studiów doktoranckich nie może zostać osoba, która w wyniku postępowania                 
rekrutacyjnego uzyskała mniej niż 50 punktów lub z egzaminu z przedmiotu kierunkowego albo z języka obcego 
otrzymała mniej niż 3 punkty przed uwzględnieniem współczynnika. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
50 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 5 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 32,5 
4 Ostateczny wynik studiów 12,5 

 Ogółem 100 
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje egzamin z przedmiotu kierunkowego (punktacja w skali 0-5, 

współczynnik 6, maksymalnie uzyskać można 30 punktów) oraz z języka obcego - do wyboru: angielski,     
niemiecki, francuski (punktacja w skali 0-5, współczynnik 4, maksymalnie 20 punktów). 
 Dodatkowe kwalifikacje kandydata (np. udokumentowana znajomość języków obcych, studia na    
drugim kierunku, stypendia, staże, nagrody) punktowane są następująco: 0,5 punktu za każdy element,       
współczynnik 1, maksymalnie 5 punktów. 

Osiągnięcia naukowe obejmują: co najmniej 2-letnią działalność w studenckim Kole/Towarzystwie   
Naukowym – 2 punkty (maksymalnie 2 punkty); współautorstwo prac opublikowanych (każda praca) lub 
przyjętych do druku w recenzowanych czasopismach naukowych, zamieszczonych w części A lub B w wykazie 
wybranych czasopism MNiSW  – 4 punkty za każdą pracę (maksymalnie 20 punktów), dodatkowo gdy kandydat 
jest pierwszym autorem – 1,5 punktu za każdą pracę (maksymalnie 7,5 punktów); prezentowanie prac na 
konferencjach, zjazdach naukowych, również ze studenckich kół naukowych (każda praca) – 0,5 punktu 
(maksymalnie 3 punkty). 

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i 
przeliczany na punkty według następującej zasady: wynik studiów w skali 2 – 5 przemnożony przez 2,5, tj. 
maksymalnie 12,5 punktu. 
- Ostateczny wynik studiów na kierunkach kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym sta-
nowi 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. 
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WYDZIAŁ  MATEMATYKI I INFORMATYKI    
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE MATEMATYKI  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18 (pokój 

D214), 87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-34-31 

           
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 kwalifikującą do podjęcia studiów doktoranckich ustala komisja 

rekrutacyjna. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
60 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów 10 

 Ogółem 100 
W przypadku elementów wymienionych w punktach 1-3 liczbę punktów ustala komisja rekrutacyjna. 

 
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej  obejmuje dwa pytania dotyczące zagadnień z listy dostępnej na 

stronie http://www.mat.umk.pl/web/wmii/studia/studia-doktoranckie/matematyka oraz jedno pytanie dotyczące  
problematyki pracy magisterskiej.  
 Punkty za dodatkowe kwalifikacje (maksymalnie 10 punktów) przyznawane są za: ukończenie przez 
kandydata dodatkowych studiów lub kursów o profilu matematycznym (do 5 punktów), posiadanie uprawnień 
pedagogicznych (do 5 punktów), posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (do 5 
punktów). 
 Punkty za udokumentowane osiągnięcia naukowe (maksymalnie 20 punktów) przyznawane są za: 
autorstwo lub współautorstwo przyjętych do druku lub opublikowanych artykułów naukowych (do 20 punktów), 
przedstawianie przez kandydata wyników jego badań na konferencjach naukowych (do 10 punktów), aktywny 
udział w studenckim ruchu naukowym (do 10 punktów), zdobycie nagród w konkursach o charakterze 
naukowym (do 10 punktów). 

Ostateczny wynik studiów jest obliczany  z dokładnością do jednego miejsca po przecinku według 
wzoru:  
 10 x max{0, t - 4}, gdzie  t = 3/5 x t1 + 1/5 x t2 +1/5 x t3,  t1 jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych w trakcie  
studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, t2 jest oceną z egzaminu magisterskiego, a t3 jest oceną 
pracy magisterskiej. 
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ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE INFORMAT YKI  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18 (pokój 

D214), 87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-34-31 
 
Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki są studiami czteroletnimi, stacjonarnymi, 
prowadzonymi przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale 
Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. 
                                         

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. 

Ranking kandydatów sporządzany jest wyłącznie na podstawie uzyskanego ogólnego wyniku             
postępowania kwalifikacyjnego. 

Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskała  
minimum 40 punktów. 
  
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
45 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów 25 

 Ogółem 100 
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej : od kandydatów oczekuje się znajomości dziedziny, w której pragną  

się specjalizować oraz dobrej ogólnej wiedzy informatycznej i matematycznej w zakresie uniwersyteckich   
studiów magisterskich. Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną znajdują się na stronie   
 http:// www.mat.umk.pl/web/wmii/studia/studia-doktoranckie/informatyka1   
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 2-5, co 0,5 i przeliczana na punkty wg wzoru 15 (x-2), gdzie  
x jest oceną z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 Za dodatkowe kwalifikacje kandydat może otrzymać maksymalnie 10 punktów, w tym za posiadanie 
uprawnień pedagogicznych – do 5 punktów i za udokumentowaną certyfikatem znajomość języków obcych – do 
5 punktów. 
 Za osiągnięcia naukowe otrzymać można maksymalnie 20 punktów, w tym za: 
- autorstwo lub współautorstwo opublikowanego (lub przyjętego do publikacji) artykułu naukowego             
(matematycznego lub informatycznego) – od 5 do 20 punktów 
- referat własny na konferencji naukowej – od 5 do 10 punktów 
- aktywność w studenckim kole naukowym – do 5 punktów 
- prezentację na Festiwalu Nauki – do 5 punktów. 

Ostateczny wynik studiów magisterskich wyceniany jest w skali 2-5, co 0,5, i przeliczany na punkty 
według zasady: wynik studiów pomnożony przez 5. 
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WYDZIAŁ  NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ ĄDZANIA    
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE EKONOMII 
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Studiów Doktoranckich WNEiZ, ul. Gagarina 13a (pokój 42), 87-

100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-46-15 
      

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. 
 

  Na studia może zostać przyjęta osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska minimum 51 
punktów. 
 
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
40 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 20 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów 20 

 Ogółem 100 
 Zakres rozmowy kwalifikacyjnej : 
- prezentacja koncepcji projektu badawczego w pracy doktorskiej z uwzględnieniem opinii promotora (do 20 
punktów), 
- motywacja decyzji o aplikacji na studia doktoranckie (do 10 punktów), 
- umiejętność argumentacji prezentowanych opinii (do 10 punktów). 
 Za dodatkowe kwalifikacje kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Pod uwagę brane są: 
dodatkowy kierunek studiów (10 punktów), udokumentowana znajomość języków obcych (do 10 punktów), 
studia za granicą (do 10 punktów), udokumentowane praktyki zagraniczne, szkolenia, certyfikaty itp. (do 10 
punktów). 
 Za osiągnięcia naukowe kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów, w tym za: publikacje, 
udział w konferencjach naukowych - do 10 punktów, udział w konkursach wiedzy - do 10 punktów, 
udokumentowaną   działalność w kołach naukowych - do 5 punktów.  

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i 
przeliczany na punkty według następującej zasady: za wynik od 3,84 do 4,16 – 10 punktów, za wynik od 4,17 do 
4,50 – 15 punktów, za wynik powyżej 4,50 – 20 punktów. 

 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O ZARZ ĄDZANIU 
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Studiów Doktoranckich WNEiZ, ul. Gagarina 13a (pokój nr 42), 

87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-46-15 
      

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. 
  

 Na studia może zostać przyjęta osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska minimum 51 
punktów. 
 
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
40 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 20 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów 20 

 Ogółem 100 
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej : 

- prezentacja koncepcji projektu badawczego w pracy doktorskiej z uwzględnieniem opinii promotora (do 20 
punktów), 
- motywacja decyzji o aplikacji na studia doktoranckie (do 10 punktów), 
- umiejętność argumentacji prezentowanych opinii (do 10 punktów). 
 Za dodatkowe kwalifikacje kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Pod uwagę brane są: 
dodatkowy kierunek studiów (10 punktów), udokumentowana znajomość języków obcych (do 10 punktów), 
studia za granicą (do 10 punktów), udokumentowane praktyki zagraniczne, szkolenia, certyfikaty itp. (do 10 
punktów).  
 Za osiągnięcia naukowe kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów, w tym za: publikacje, 
udział w konferencjach naukowych - do 10 punktów, udział w konkursach wiedzy - do 10 punktów, 
udokumentowaną   działalność w kołach naukowych - do 5 punktów.  

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i 
przeliczany na punkty według następującej zasady: za wynik od 3,84 do 4,16 – 10 punktów, za wynik od 4,17 do 
4,50 – 15 punktów, za wynik powyżej 4,50 – 20 punktów. 
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STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE FINANSÓW* 

Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Studiów Doktoranckich WNEiZ, ul. Gagarina 13a (pokój nr 42), 

87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-46-15 
*nabór zostanie przeprowadzony, jeśli studia będą uruchomione 
   

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. 
  

 Na studia może zostać przyjęta osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska minimum 51 
punktów. 
 
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
40 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 20 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów 20 

 Ogółem 100 
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej : 

- prezentacja koncepcji projektu badawczego w pracy doktorskiej z uwzględnieniem opinii promotora (do 20 
punktów), 
- motywacja decyzji o aplikacji na studia doktoranckie (do 10 punktów), 
- umiejętność argumentacji prezentowanych opinii (do 10 punktów). 
 Za dodatkowe kwalifikacje kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Pod uwagę brane są: 
dodatkowy kierunek studiów (10 punktów), udokumentowana znajomość języków obcych (do 10 punktów), 
studia za granicą (do 10 punktów), udokumentowane praktyki zagraniczne, szkolenia, certyfikaty itp. (do 10 
punktów).  
 Za osiągnięcia naukowe kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów, w tym za: publikacje, 
udział w konferencjach naukowych - do 10 punktów, udział w konkursach wiedzy - do 10 punktów, 
udokumentowaną   działalność w kołach naukowych - do 5 punktów.  

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i 
przeliczany na punkty według następującej zasady: za wynik od 3,84 do 4,16 – 10 punktów, za wynik od 4,17 do 
4,50 – 15 punktów, za wynik powyżej 4,50 – 20 punktów. 
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WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH     
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE ARCHEOLOGII  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Studiów Doktoranckich z zakresu Archeologii, Szosa Bydgoska 

44/48 (pokój 9), 87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-39-71, 56 611-39-88 

 
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. 

 
Niezbędnym warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie w zakresie archeologii jest uzyskanie 

minimum 70 punktów. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
60 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 10 
4 Ostateczny wynik studiów 20 

 Ogółem 100 
 W rozmowie kwalifikacyjnej  oceniane są następujące elementy: 
- projekt badawczy z uwzględnieniem opinii promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna 
naukowego. 
Opinia powinna zawierać: ocenę dotychczasowych osiągnięć badawczych kandydata, ocenę jego przygotowania 
warsztatowego i merytorycznego do realizacji zgłoszonego projektu badawczego, ocenę realności wykonania 
projektu w czasie studiów doktoranckich oraz uzgodnioną z kierownictwem jednostki informację na temat 
możliwości zapewnienia kandydatowi wymaganego pensum dydaktycznego. 
Opis projektu badawczego powinien zawierać następujące elementy: temat pracy, kwestionariusz badawczy, 
założenia metodologiczne, podstawowe informacje o stanie badań i bazie źródłowej, harmonogram planowanych 
prac badawczych. 
- wiedza ogólna z zakresu archeologii i wiedza szczegółowa związana z projektem. 

Zasady przyznawania punktów za dodatkowe kwalifikacje:  
- studia na innym kierunku (poświadczone ukończenie roku studiów, dyplom ukończenia studiów) – 1-3   punkty 
- działalność w kołach naukowych, członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych – 1-3 punkty 
- wymiana (studia zagraniczne), udokumentowany udział w projektach badawczych   – 1-4 punkty. 

Za udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydat może uzyskać: za publikacje naukowe – 1-4 
punkty, za organizację konferencji naukowych – 1-3 punkty i za czynny udział w konferencjach (referat, poster) 
– 1-3 punkty.  

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK  i 
przeliczany na punkty wg następującej zasady: za wynik w granicach od 4,91 do 5,00 - 20 punktów, od 4,81 do 
4,90 – 18 punktów, od 4,71 do 4,80 – 16 punktów, od 4,61 do 4,70 – 14 punktów, od 4,51 do 4,60 – 12 punktów, 
od 4,31 do 4,50 – 10 punktów, od 4,11 do 4,30 – 8 punktów, od 3,91 do 4,10 – 6 punktów, od 3,71 do 3,90 – 4 
punkty, od 3,50 do 3,70 – 2 punkty.  
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STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE BIBLIOLOGII I INFORM ATOLOGII  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Sekretariat Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii, ul. W. Bojarskiego 1, 

87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-44-15 
 

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. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy magisterskiej 

lub przyszłego opiekuna naukowego 
40 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 20 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów (ocenie podlega wynik od 4,5) 20 

 Ogółem 100 
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej : proponowany projekt badawczy i właściwa dla niego tematyka       

badawcza.  
Za dodatkowe  kwalifikacje kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów, w tym za: studia na 

drugim kierunku, studia zagraniczne – do 5 punktów, certyfikaty językowe – do 5 punktów, działalność w   
kołach naukowych, członkostwo w organizacjach  i stowarzyszeniach naukowych – do 5 punktów,               
udokumentowany udział w projektach badawczych oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne do realizacji        
podjętego tematu – do 5 punktów. 

Za udokumentowane osiągnięcia naukowe otrzymać można maksymalnie 20 punktów, w tym za        
publikacje naukowe i popularnonaukowe – do 10 punktów oraz za aktywny udział w konferencjach – do 10 
punktów. 

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK  i 
przeliczany na punkty według następujących zasad: za wynik w granicach od 4,91 do 5,00 – 20 punktów, od 
4,81 do 4,90 -  16 punktów, od 4,71 do 4,80 – 14 punktów, od 4,61 do 4,70 – 12 punktów, od 4,50 do 4,60 – 10 
punktów.  
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STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE HISTORII  

Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Studiów Doktoranckich z zakresu Historii, ul. W. Bojarskiego 1 

(pokój C 0.23a), 87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-23-63 

        
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. 
 

Niezbędnym warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 70 punktów. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
40 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 20 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów (ocenie podlega wynik od 4,5) 20 

 Ogółem 100 
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy planów badawczych kandydata. 

Opinia powinna zawierać: ocenę dotychczasowych osiągnięć badawczych kandydata, ocenę jego przygotowania 
warsztatowego i merytorycznego do realizacji zgłoszonego projektu badawczego, ocenę realności          
wykonania projektu w czasie studiów doktoranckich oraz uzgodnioną z kierownictwem jednostki informację na 
temat możliwości zapewnienia kandydatowi wymaganego pensum dydaktycznego. 
Opis projektu badawczego powinien zawierać następujące elementy: temat pracy, kwestionariusz badawczy, 
założenia metodologiczne, podstawowe informacje o stanie badań i bazie źródłowej, harmonogram  
planowanych prac badawczych. 

Za dodatkowe kwalifikacje kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów, w tym za: studia na 
innym kierunku 5 – 10 punktów, studia zagraniczne 5 – 10 punktów, certyfikaty językowe 1 – 5 punktów,    
działalność w kołach naukowych 1 – 5 punktów, członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych 1 
– 2 punkty, udokumentowany udział w projektach badawczych 1 – 5 punktów. 
 Za udokumentowane osiągnięcia badawcze uzyskać można maksymalnie 20 punktów, w tym za:    
monografie naukowe 10 - 15 punktów, artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych 5 – 10    
punktów, artykuły w czasopismach studenckich 2 – 8 punktów, udział w konferencjach naukowych 2 – 6    
punktów. 

Ostateczny wynik studiów obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i przeliczany na 
punkty według następujących zasad: za wynik w granicach od 4,50 do 4,60 – 10 punktów, od 4,61 do 4,70 – 12 
punktów, od 4,71 do 4,80 – 14 punktów, od 4,81 do 4,90 -  16 punktów, od 4,91 do 5 – 20 punktów. 
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WYDZIAŁ  NAUK O ZDROWIU  
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE MEDYCYNY  
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz 
Telefon kontaktowy 52 585-34-50 

           
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. 
 

50% punktów zdobytych podczas postępowania kwalifikacyjnego powinno dotyczyć kierunku badań i 
aktywności naukowej (tj. rozmowa kwalifikacyjna, konferencje, publikacje). 

Uczestnikiem studiów doktoranckich nie może zostać osoba, która w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego uzyskała mniej niż 50 punktów lub z rozmowy kwalifikacyjnej mniej niż 22,5 punktu, albo z 
języka obcego otrzymała mniej niż 3 punkty. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna (45 pkt.) i rozmowa z języka obcego (6 pkt.) 51 
2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 13 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 26 
4 Ostateczny wynik studiów 10 

 Ogółem 100 
 Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ustalenie ogólnego poziomu wiedzy kandydata w zakresie 
dyscypliny medycyna oraz stopnia przygotowania do realizacji planowanego projektu badań. W ocenie 
uwzględnia się motywację do podjęcia studiów, wiedzę teoretyczną dotyczącą wybranego  tematu  badań oraz 
propozycję metodologii badań naukowych. Maksymalnie można uzyskać 45 punktów. 
Znajomość języka obcego oceniana jest na podstawie dobrowolnego egzaminu przeprowadzonego przez 
Studium Języków Obcych CM (język angielski, niemiecki, francuski) lub certyfikatu uzyskanego ze szkoły 
językowej o zasięgu ogólnokrajowym. Maksymalnie można uzyskać 6 punktów. 

Za udokumentowane dodatkowe kwalifikacje kandydat może uzyskać maksymalnie 13 punktów, w 
tym za: certyfikaty i dyplomy – do 3 punktów, staże i praktyki zagraniczne – do 5 punktów, dyplom ukończenia 
drugiego kierunku studiów – do 2 punktów, nagrody (z wyłączeniem naukowych) i stypendia – do 2 punktów,  
organizowanie konferencji (zjazdu, sympozjum) – maksymalnie 1 punkt. 
 Za udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydat może uzyskać maksymalnie 26 punktów, w tym 
za: dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra/lekarza 
–  do 2 punktów, członkostwo przez minimum jeden rok w Studenckim Kole Naukowym, Towarzystwie 
Naukowym – do 2 punktów, nagrody naukowe przyznane przez rektora, dziekana, ministerstwo, instytucję itp. –  
do 5 punktów, publikacje – do 11 punktów, czynny udział w konferencjach – do 6 punktów. 

Ocena końcowa z dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego 
magistra/lekarza mnożona jest przez 2 punkty – maksymalnie można uzyskać 10 punktów. 
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STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O ZDROWIU  
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz 
Telefon kontaktowy 52 585-34-50 

           
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. 
 

50% punktów zdobytych podczas postępowania kwalifikacyjnego powinno dotyczyć kierunku badań i 
aktywności naukowej (tj. rozmowa kwalifikacyjna, konferencje, publikacje). 

Uczestnikiem studiów doktoranckich nie może zostać osoba, która w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego uzyskała mniej niż 50 punktów lub z rozmowy kwalifikacyjnej mniej niż 22,5 punktu, albo z 
języka obcego otrzymała mniej niż 3 punkty. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna (45 pkt.) i rozmowa z języka obcego (6 pkt.) 51 
2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 13 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 26 
4 Ostateczny wynik studiów 10 

 Ogółem 100 
 Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ustalenie ogólnego poziomu wiedzy kandydata w zakresie 
dziedziny nauki o zdrowiu oraz stopnia przygotowania do realizacji planowanego projektu badań. W ocenie 
uwzględnia się motywację do podjęcia studiów, wiedzę teoretyczną dotyczącą wybranego tematu badań, oraz 
propozycję metodologii badań naukowych.. Maksymalnie można uzyskać 45 punktów. 
Znajomość języka obcego oceniana jest na podstawie dobrowolnego egzaminu przeprowadzonego przez 
Studium Języków Obcych CM (język angielski, niemiecki, francuski) lub certyfikatu uzyskanego ze szkoły 
językowej o zasięgu ogólnokrajowym. Maksymalnie można uzyskać 6 punktów. 

Za udokumentowane dodatkowe kwalifikacje kandydat może uzyskać maksymalnie 13 punktów, w 
tym za: certyfikaty i dyplomy – do 3 punktów, staże i praktyki zagraniczne – do 5 punktów, dyplom ukończenia 
drugiego kierunku studiów – do 2 punktów, nagrody (z wyłączeniem naukowych) i stypendia – do 2 punktów,  
organizowanie konferencji (zjazdu, sympozjum) – maksymalnie 1 punkt. 
 Za udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydat może uzyskać maksymalnie 26 punktów, w tym 
za: dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra/lekarza 
–  do 2 punktów, członkostwo przez minimum jeden rok w Studenckim Kole Naukowym, Towarzystwie 
Naukowym – do 2 punktów, nagrody naukowe przyznane przez rektora, dziekana, ministerstwo, instytucję itp. –  
do 5 punktów, publikacje – do 11 punktów, czynny udział w konferencjach – do 6 punktów. 

Ocena końcowa z dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego 
magistra/lekarza mnożona jest przez 2 punkty – maksymalnie można uzyskać 10 punktów. 
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WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI  
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE GEOGRAFII  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1 (pokój 112), 87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-44-70 

          
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. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
60 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 10 
4 Ostateczny wynik studiów 20 

 Ogółem 100 
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej : wiedza ogólna z zakresu dyscypliny podstawowej zgodnie z          

problematyką naukową projektu badawczego, wiedza z podstaw teoretyczno-metodologicznych planowanych 
badań, umiejętność autoprezentacji. 
Opis projektu badawczego powinien zawierać temat, cel i zakres pracy, możliwość realizacji pracy oraz jej  
spodziewane efekty. 

Za dodatkowe kwalifikacje kandydat może otrzymać maksymalnie 10 punktów, w tym za:                
udokumentowaną znajomość języków obcych – do 2 punktów, studia na drugim kierunku – do 2 punktów,   
stypendia ministra nauki – do 1 punktu, staże, udział w wymianie studentów (Sokrates/Erasmus, MOST, DAAD) 
– do 2 punktów, nagrody i wyróżnienia – do 2 punktów,  inne – do 1 punktu. 

Za udokumentowane osiągnięcia naukowe uzyskać można maksymalnie 10 punktów, w tym za:         
publikacje naukowe – do 7 punktów, publikacje popularnonaukowe – do 1 punktu, wygłoszenie                
referatu/posteru na konferencji naukowej – do 1,5 punktu (zagranicznej – do 1 punktu, ogólnopolskiej – do 0,5 
punktu), inne – do 0,5 punktu. 

Ostateczny wynik studiów magisterskich (WS) obliczany jest ze wzoru WS =0,6e+0,2m+0,2p 
gdzie: e – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu 
całego okresu studiów (w przypadku studiów dwustopniowych – ze studiów I i II stopnia), m - ocena z egzaminu 
magisterskiego, p – ocena z pracy magisterskiej i przeliczany na punkty według zasady: WS x 20 pkt./5. 
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WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH     
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Nauk Pedagogicznych, ul. Gagarina 9 (pokój XII), 87-

100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-31-22 

   
          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. 
 
 Na studia może zostać przyjęta osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska więcej niż 50 
punktów. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 

1 Rozmowa kwalifikacyjna  30 
2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 15 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 25 
4 Ostateczny wynik studiów 30 

 Ogółem 100 
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zorientowanie się w dojrzałości naukowej kandydata, jego            

rozeznaniu w podejmowanej problematyce oraz w szerszej tematyce, w której osadzony jest projekt. 
Opis projektu badawczego powinien zawierać: 
1. Zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury. 
2. Sformułowanie problemu badawczego oraz (wstępne) sformułowanie hipotez. 
3. Omówienie metodologii planowanych badań. 
4. Ewentualne załączniki zawierające opis materiału badawczego, metod, programów eksperymentalnych itd. 
Objętość tekstu powinna wynosić ok. 10 stron (bez bibliografii i załączników). 

Za dodatkowe kwalifikacje uzyskać można maksymalnie 15 punktów, w tym za: 
-  potwierdzoną certyfikatem znajomość dodatkowego (innego niż zaliczony w trakcie studiów) języka obcego 
   - 2 punkty; 
- udokumentowane ukończone dodatkowe studia, w tym studia podyplomowe związane z obszarem             
zainteresowań badawczych – 5 punktów;  
-  ukończone kursy kwalifikacyjne związane z obszarem zainteresowań badawczych – 3 punkty; 
-  odbyte staże naukowe lub zawodowe, nie krótsze niż 6 miesięcy, w instytucjach krajowych – 3 punkty; 
-  odbyte staże naukowe lub zawodowe, nie krótsze niż 3 miesiące, w ośrodkach zagranicznych – 5 punktów. 
Punkty za dodatkowe kwalifikacje przyznawane będą jedynie wówczas, gdy kwalifikacje te będą przydatne w 
realizacji projektu badawczego. 

Za udokumentowane osiągnięcia naukowe uzyskać można maksymalnie 25 punktów, w tym za: 
-  publikacje: 
   - rozdział (artykuł) w pracy zbiorowej w języku polskim – 6 punktów 
   - rozdział (artykuł) w pracy zbiorowej w języku obcym lub wydawnictwie zagranicznym – 9 punktów 
   - samodzielną pracę zwartą w języku obcym lub wydawnictwie zagranicznym – 15 punktów 
   - artykuł w czasopiśmie krajowym – 5 punktów 
   - artykuł w czasopiśmie zagranicznym lub obcojęzycznym – 7 punktów 
   - recenzję w czasopiśmie „punktowanym” – 3 punkty; 
-  udział w międzynarodowym projekcie badawczym lub wdrożeniowym 
   - w ośrodku koordynatora – 10 punktów 
   - w ośrodku partnera – 7 punktów; 
-  udział w krajowym projekcie badawczym lub wdrożeniowym – 7 punktów; 
-  czynny udział w konferencji międzynarodowej lub zagranicznej – 4 punkty; 
-  czynny udział w ogólnopolskiej konferencji krajowej – 2 punkty. 
           Ostateczny wynik studiów magisterskich jest sumą poniższych elementów, przeliczanych na punkty wg 
następujących zasad: 
-  ocena z egzaminu magisterskiego: bardzo dobry – 10 punktów, dobry plus – 6 punktów, dobry – 2 punkty; 
-  ocena z pracy magisterskiej: bardzo dobry – 10 punktów, dobry plus – 6 punktów, dobry – 2 punkty; 
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-  średnia ze studiów: od 4,88 do 5.0 – 10 punktów, od 4,77 do 4,87 – 9 punktów, od 4,66 do 4,76 – 8 punktów, 
od 4,55 do 4,65 – 7 punktów, od 4,44 do 4, 54 – 6 punktów, od 4,33 do 4,43 – 5 punktów, od 4,22 do 4,32 – 4 
punkty, od 4,11 do 4,21 – 3 punkty , od 4,0 do 4,10 – 2 punkty, do 3,99 – 0 punktów. 
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WYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MI ĘDZYNARODOWYCH      
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, ul. Batorego 

39L, 87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-21-29 

           
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. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego 
50 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 20 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów 10 

 Ogółem 100 
 Zakres rozmowy kwalifikacyjnej : 
- prezentacja problemu badawczego kandydata, 
- znajomość najnowszej literatury z obszaru podjętego problemu, 
-znajomość podstawowych procedur badawczych. 

Za dodatkowe kwalifikacje kandydat uzyskać może maksymalnie 20 punktów, w tym za: ukończony 
drugi kierunek studiów – 10 punktów, udokumentowaną certyfikatem znajomość języka obcego – 5 punktów, 
zagraniczne staże studenckie – do 5 punktów. 
 Za osiągnięcia naukowe kandydat uzyskać może maksymalnie 20 punktów, w tym za: recenzowany 
artykuł naukowy – 3-6 punktów, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej – 2-3 punkty, za udział w 
pracach badawczych – 2-4 punkty.  

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i 
przeliczany na punkty według następujących zasad: za wynik do 3,49 – 0 punktów , za wynik od 3,50 do 3,83 – 
3 punkty,  za wynik od 3,84 do 4,16 – 5 punktów, za wynik od 4,17 do 4,50 – 8 punktów, za wynik powyżej 4,50 
– 10 punktów. 
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WYDZIAŁ  PRAWA I ADMINISTRACJI    
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE PRAWA  
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji, ul. Gagarina 15 (pokój 3), 87-100 

Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-40-26 
   

O przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji mogą ubiegać się osoby,      
legitymujące się tytułem zawodowym magistra kierunku: 
a) prawo, 
b) administracja, 
c) europeistyka. 

 
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. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna (lub inna forma sprawdzenia wiadomości) z uwzglę-

dnieniem opinii promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna 
naukowego  

20 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 20 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 10 
4 Ostateczny wynik studiów 50 

 Ogółem 100 
 Rozmowa kwalifikacyjna ma służyć autoprezentacji kandydata i dotyczyć jego planów naukowych 
związanych z przedmiotem rozprawy doktorskiej oraz dodatkowych kwalifikacji, osiągnięć i innych form    
aktywności naukowej mających znaczenie dla oceny kandydata przez komisję. Za autoprezentację kandydat 
może uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
Za pozytywną opinię promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego o kandydacie 
przyznaje się 10 punktów. 
 Za dodatkowe kwalifikacje kandydat może uzyskać: za udokumentowaną znajomość języków  obcych  
– maksymalnie 10 punktów, za studia na drugim kierunku – maksymalnie 5 punktów, za uzyskane stypendia i 
nagrody oraz odbyte staże – maksymalnie 5 punktów. 
 Udokumentowane osiągnięcia naukowe stanowią: 
- publikacje w czasopismach naukowych i materiałach pokonferencyjnych (maksymalnie 5 punktów) 
- niepublikowane referaty wygłoszone na konferencjach naukowych potwierdzone certyfikatem organizatora 
konferencji (maksymalnie 5 punktów). 

Ostateczny wynik studiów obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i przeliczany na 
punkty według następującej zasady: wynik studiów przemnożony przez 10, tj. maksymalnie 50 punktów. 
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WYDZIAŁ SZTUK PI ĘKNYCH    
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE KONSERWACJI I RESTAU RACJI 
DZIEŁ SZTUKI  

Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32 (pokój 107), 87-

100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-38-00 

          
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. 
 

Na studia może zostać przyjęta osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska minimum 80 
punktów. 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Koncepcja rozprawy doktorskiej oraz rozmowa kwalifikacyjna z 

uwzględnieniem opinii promotora pracy dyplomowej studiów magisterskich  
50 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe i artystyczne 25 
4 Ostateczny wynik studiów 15 

 Ogółem 100 
 Rozmowa kwalifikacyjna ma formę egzaminu i obejmuje: 
- pytania z zakresu działalności naukowej, konserwatorskiej i artystycznej związanej bezpośrednio lub pośrednio 
z problematyką studiów doktoranckich w ramach dziedziny sztuk pięknych, dyscypliny konserwacja i 
restauracja dzieł sztuki, z której zaproponowana jest problematyka badawczo-artystyczna, 
- pytania szczegółowe dotyczące proponowanego projektu i tematu pracy doktorskiej, 
- ocenę przedstawionego projektu oraz portfolio. 

Dodatkowe kwalifikacje: za udokumentowaną znajomość języków obcych kandydat może uzyskać 5 
punktów, za studia na drugim kierunku – 3 punkty, za stypendia, staże, kursy związane z dyscypliną  – 2 punkty. 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 10 punktów. 

Udokumentowane osiągnięcia naukowo-artystyczne oceniane są całościowo. Komisja bierze pod 
uwagę: 
- udokumentowane autorstwo lub współautorstwo prac konserwatorsko-restauratorskich i badawczych 
(dokumentacje konserwatorskie, sprawozdania z projektów badawczych), 
- udział w wystawach prezentujących osiągnięcia konserwatorsko-restauratorskie lub badawcze, indywidualny 
lub zespołowy 
- czynny udział w konferencjach, sympozjach itp., autorstwo lub współautorstwo referatu, komunikatu, posteru  
- autorstwo lub współautorstwo publikacji i artykułów złożonych do druku (do redakcji) 
- dyplom z wyróżnieniem 
- nagrody i wyróżnienia uczelniane  
- inne nagrody i wyróżnienia 
- udokumentowaną aktywność w konserwatorskich i artystycznych kołach naukowych 
- udokumentowany udział w wystawach i plenerach artystycznych 
- inne rodzaje aktywności artystycznej. 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 25 punktów. 

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i 
przeliczany na punkty według następujących zasad: za wynik 4,50 - 8 punktów, za wynik 5 – 15 punktów. W 
granicach 4,50 – 5 punkty przyznawane będą proporcjonalnie. Wynik poniżej 4,50 nie jest   punktowany.   
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STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O SZTUCE  

Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32 (pokój 107), 87-

100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-38-00 

     
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. 
   

Na studia może zostać przyjęta osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska minimum 80 
punktów. 
 
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Wstępny konspekt pracy doktorskiej - koncepcja programu badawczego oraz 

rozmowa kwalifikacyjna  
50 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe  30 
4 Ostateczny wynik studiów 10 

 Ogółem 100 
 Rozmowa kwalifikacyjna ma formę egzaminu i obejmuje pytania związane z zainteresowaniami i 
dotychczasową aktywnością naukową kandydata w ramach dyscypliny Nauki o sztuce ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki badawczej ujętej w koncepcji rozprawy doktorskiej. 

Dodatkowe kwalifikacje: za udokumentowaną znajomość języków obcych kandydat może uzyskać 4 
punkty, za studia w ramach programów wymiany uniwersyteckiej, stypendia – 4 punkty, za studia na drugim 
kierunku – 2 punkty. Maksymalnie kandydat może uzyskać 10 punktów. 

Przyznając punkty za udokumentowane osiągnięcia naukowe Komisja bierze pod uwagę rangę i 
wartość merytoryczną osiągnięć naukowych (udział w sesjach i konferencjach naukowych międzynarodowych, 
ogólnopolskich, regionalnych – z wystąpieniami), publikacje naukowe i popularnonaukowe, tytuł najlepszego 
studenta Uczelni lub Wydziału, nagrody uczelniane za osiągnięcia naukowe, aktywną działalność w kołach 
naukowych, działalność na rzecz Uczelni (Wydziału). Maksymalnie kandydat może uzyskać 30 punktów. 

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i 
przeliczany na punkty według następujących zasad: za wynik 4,50 - 8 punktów, za wynik 5 – 10 punktów. Za 
wyniki w granicach 4,50 – 5 punkty przyznawane będą proporcjonalnie. Wynik poniżej 4,50 nie jest   
punktowany.   
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STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE SZTUK PI ĘKNYCH  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32 (pokój 107), 87-

100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-38-00 

 
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. 
 
   Na studia może zostać przyjęta osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska minimum 80 
punktów. 
 
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Prezentacja medialna projektu artystyczno-badawczego oraz rozmowa 

kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy magisterskiej  
60 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia artystyczne 20 
4 Ostateczny wynik studiów 10 

 Ogółem 100 
 Rozmowa kwalifikacyjna ma formę egzaminu i obejmuje: 
- pytania z zakresu działalności artystycznej związanej bezpośrednio lub pośrednio z problematyką studiów 
doktoranckich w ramach dyscypliny sztuk pięknych, z której zaproponowana jest problematyka badawczo-
artystyczna, 
- pytania szczegółowe dotyczące proponowanego projektu i tematu pracy doktorskiej, 
- ocenę prezentacji medialnej przedstawionego projektu. 

Dodatkowe kwalifikacje obejmują: udokumentowaną znajomość języków obcych, studia na drugim 
kierunku, stypendia, staże, kursy w danej dziedzinie artystycznej. 

Udokumentowane osiągnięcia artystyczne: udział w wystawach międzynarodowych, ogólnopolskich, 
regionalnych, środowiskowych, nagrody o podobnej co wymienione wystawy randze, nagrody uczelniane za 
działalność artystyczną, tytuł najlepszego absolwenta uczelni lub wydziału, aktywność wystawiennicza w 
artystycznych kołach naukowych, udział w  konferencjach i plenerach artystycznych.  

Ostateczny wynik studiów magisterskich obliczany jest zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK i 
przeliczany na punkty według następujących zasad: za wynik 4,50 - 5 punktów, za wynik 5 – 10 punktów. W 
granicach 4,50 – 5 punkty przyznawane będą proporcjonalnie. Wynik poniżej 4,50 nie jest   punktowany.   
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WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
 
 

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE TEOLOGII  
Forma studiów stacjonarne 
Miejsce składania dokumentów Dziekanat Wydziału Teologicznego, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń 
Telefon kontaktowy 56 611-49-90, 56 611-49-94 
  
  O przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym mogą ubiegać się osoby,      
legitymujące się tytułem zawodowym magistra teologii. Do rekrutacji mogą przystąpić absolwenci studiów 
teologicznych, którzy otrzymali dyplom z oceną co najmniej dobry (4,0). 

 
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. 
 Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest uzyskanie w postępowaniu kwalifikacyjnym co najmniej 51 
punktów. Po zakończeniu procedury kwalifikacji przyjmowane będą osoby, które w wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego osiągnęły najwyższą liczbę punktów (powyżej 51 punktów). 
   
Lp. Element postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba 

punktów 
1 Rozmowa kwalifikacyjna z uwzględnieniem opinii promotora pracy 

magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego  
40 

2 Dodatkowe kwalifikacje kandydata 10 
3 Udokumentowane osiągnięcia naukowe 20 
4 Ostateczny wynik studiów 30 

 Ogółem 100 
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy planów badawczych kandydata. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej: 

wiedza ogólna z zakresu dyscypliny podstawowej zgodnie z problematyką naukową projektu badawczego, 
wiedza z podstaw teoretyczno-metodologicznych planowanych badań, umiejętność autoprezentacji. 
Opis projektu badawczego powinien zawierać: temat pracy, kwestionariusz badawczy, założenia 
metodologiczne, podstawowe informacje o stanie badań w tym zakresie teologii, harmonogram planowanych 
prac badawczych.  
Opinia powinna zawierać: ocenę dotychczasowych osiągnięć kandydata, ocenę jego przygotowania 
warsztatowego i merytorycznego, ocenę realności wykonania projektu w trakcie trwania studiów doktoranckich.  

Dodatkowe kwalifikacje kandydata obejmują: 
- studia na innych kierunkach, które ułatwiają szersze ujmowanie teologii (filozofia, historia, filologia, 
pedagogika, socjologia) – maksymalnie 4 punkty (0-4) 
- studia zagraniczne w ramach wymiany międzyuczelnianej w trakcie studiów magisterskich lub po ich 
zakończeniu – maksymalnie 2 punkty (0-2) 
- dyplomy ukończonych kursów językowych – maksymalnie 4 punkty (0-4). 
 Udokumentowane osiągnięcia naukowe: 
- monografia naukowa (0-10 punktów) 
- artykuł w punktowanym czasopiśmie naukowym lub pracach zbiorowych (0-3 punkty) 
- udział w konferencjach naukowych z wygłoszeniem referatu (0-5 punktów) 
- artykuły w czasopismach popularyzujących nauczanie Kościoła (0-2 punkty). 

Punkty przyznawane za ostateczny wynik studiów są sumą punktów za średnią z całości studiów oraz 
za ocenę z pracy magisterskiej i ocenę z egzaminu magisterskiego.  
Punktacja za średnią z całości studiów na kierunku teologia: za wynik 4,00 -4,50 – 5 punktów, za wynik 4,51-
4,70 – 6 punktów, za wynik 4,71-4,80 – 7 punktów, za wynik 4,81-4,90 – 8 punktów, za wynik 4,91-5,00 – 10 
punktów. 
Punktacja za ocenę z pracy magisterskiej: dobry – 5 punktów, dobry plus – 7 punktów, bardzo dobry – 9 
punktów, bardzo dobry z wyróżnieniem – 10 punktów. 
Punktacja za ocenę z egzaminu magisterskiego: dobry – 5 punktów, dobry plus – 7 punktów, bardzo dobry – 9 
punktów, bardzo dobry z wyróżnieniem – 10 punktów. 
 
 


