Uchwała nr 448/05/2019
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020
Na podstawie art. 200 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala
następujące zasady i tryb przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020.

Przepisy ogólne
§1
Uchwała określa zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez
Uniwersytet Rzeszowski na rok akademicki 2019/2020 w dyscyplinach naukowych:
archeologia, ekonomia i finanse, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo,
nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki prawne, nauki
socjologiczne, pedagogika, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia oraz
dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
§2
1. Decyzję w sprawie uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR podejmuje Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Decyzję Rektora UR podaje się do publicznej wiadomości
na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego do dnia 31 maja 2019 r.
2. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UR w dyscyplinach naukowych i dyscyplinie
artystycznej odbywa się w drodze konkursu.
3. Wyniki konkursu są jawne.
4. Termin składania dokumentów oraz terminy rozmowy kwalifikacyjnej określa Dyrektor
Szkoły Doktorskiej w uzgodnieniu z dyrektorem instytutu reprezentującym dyscyplinę
naukową lub artystyczną posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostają ogłoszone na stronie
internetowej Szkoły Doktorskiej UR do dnia 31 maja 2019 roku.
5. Rekrutację w danej dyscyplinie naukowej i dyscyplinie artystycznej prowadzą Komisje
Rekrutacyjne powołane przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR na wniosek dyrektora
instytutu reprezentującego dyscyplinę naukową lub artystyczną posiadającą uprawnienia
do nadawania stopnia doktora.
6. Obsługę administracyjną Komisji Rekrutacyjnych zapewnia Sekretariat Szkoły
Doktorskiej.
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7. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
8. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR następuje w drodze decyzji
administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
9. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta
z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale
dążyć do zdobywania wiedzy, umiejętności i rozwoju osobowości, szanować prawa i
obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor
doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
10. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy.
Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku
zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy,
wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której
mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce;
3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.
§3
Limity przyjęć
1. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej UR są przyjmowani na listę doktorantów w ramach
limitów przyjęć określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na wniosek Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Senat UR może zmienić decyzję
odnośnie limitów przyjęć.
§4
Komisja Rekrutacyjna
1. Postępowanie rekrutacyjne w dyscyplinie naukowej i dyscyplinie artystycznej prowadzi
Komisja Rekrutacyjna.
2. Dla jednej dyscypliny powoływana jest jedna Komisja Rekrutacyjna.
3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich
posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dyscyplinę
naukową lub artystyczną posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora, w tym:
przewodniczący, sekretarz i członek Komisji. Komisja składa się z nieparzystej liczby
członków.
4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zwołuje posiedzenia Komisji i przewodniczy jej
obradom.
5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzany jest protokół, który jest podpisywany
przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji. Protokoły z obrad Komisji
Rekrutacyjnej są składane do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej UR.
6. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczącego. W przypadku
równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
7. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
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1) prowadzenie postępowania rekrutacyjnego, w tym dokumentacji postępowania
rekrutacyjnego;
2) weryfikowanie dokumentów złożonych przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej UR
w dyscyplinie naukowej i dyscyplinie artystycznej;
3) powiadamianie kandydatów do Szkoły Doktorskiej UR o dopuszczeniu do
postępowania kwalifikacyjnego oraz terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej za
pośrednictwem adresu mailowego lub listu poleconego na adres wskazany w podaniu
o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR;
4) sporządzanie protokołów z postępowania rekrutacyjnego;
5) kwalifikowanie kandydata do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR na podstawie listy
rankingowej w ramach limitu przyjęć;
6) ogłaszanie wyników z postępowania rekrutacyjnego.
8. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym dokumentacja z postępowania
rekrutacyjnego powinna być niezwłocznie dostarczona do Sekretariatu Szkoły
Doktorskiej UR.
9. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dokumentacja złożona przez kandydatów
nieprzyjętych zostaje im zwrócona. W przypadku nieodebrania dokumentacji, zostaje
ona komisyjnie zniszczona.
§5
Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UR składa się z następujących etapów:
1) złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu
rekrutacyjnym;
2) weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów;
3) postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej;
4) wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia
do Szkoły Doktorskiej.
2. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR może starać się osoba, która posiada tytuł
zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych
przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osoba
niespełniająca wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia
lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osoby o
których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
3. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
4. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej UR na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach
określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra;
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań
podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium,
zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
6) decyzji administracyjnej Rektora.
5. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR składa dokumenty osobiście
w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej lub przesyła na adres Sekretariatu Szkoły Doktorskiej
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6.

7.

8.
9.

10.

(listem poleconym; liczy się data nadania) w terminie rekrutacji ogłoszonym na stronie
internetowej Szkoły Doktorskiej UR. Przy osobistym składaniu dokumentów wymagane
jest okazanie dokumentu tożsamości.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR jest zobowiązana do złożenia
następujących dokumentów:
1) podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim (wzór
formularza zamieszczony na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR) – załącznik
nr 2 do niniejszej Uchwały;
2) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera
lub równorzędnego; tegoroczni absolwenci nieposiadający dyplomu – zaświadczenie
o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
(dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego
otrzymaniu);
3) kopia suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy
magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu) – oryginał do
wglądu;
4) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub
jednolitych magisterskich;
5) życiorys naukowy /ewentualnie CV/;
6) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jeśli kandydat taki
certyfikat posiada;
7) trzy aktualne i podpisane fotografie w formacie przewidzianym dla dokumentu
tożsamości.
Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, o którym mowa
w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, zobowiązany jest złożyć zamiast dokumentów, o których mowa w ust.
6 pkt. 2-4:
1) dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,
2) zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności
dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem
zawodowym – o ile nostryfikacja jest wymagana przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na
język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Cudzoziemiec zobowiązany jest także złożyć certyfikat potwierdzający znajomość języka
polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub zaświadczenie wydane
przez Uniwersytet Rzeszowski, potwierdzające, że posiadany przez niego stopień
znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie kształcenia w tym języku.
Kandydat niespełniający wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będący absolwentem studiów
pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zobowiązany jest złożyć zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 2-4 odpowiednio: oryginał lub odpis dyplomu
ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów)
lub wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia
(wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów) albo zaświadczenie o zaliczeniu trzeciego
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roku jednolitych studiów magisterskich (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów)
oraz opis dotychczasowych osiągnięć naukowych, wraz z opinią dziekana, wykaz oraz
kopie artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku, związanych z prowadzonymi
badaniami naukowymi.
11. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej UR zobowiązani są do złożenia dodatkowych
dokumentów i materiałów, których szczegółowy wykaz podany jest w szczegółowych
zasadach rekrutacji w ramach danej dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej
ogłoszonych na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR, a które będą uzasadnione dla
danej dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej w ramach której prowadzone
będzie postępowanie o nadanie stopnia doktora.
§6
Postępowanie kwalifikacyjne
1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzą Komisje Rekrutacyjne w dyscyplinie naukowej
lub dyscyplinie artystycznej.
2. Zasady postępowania kwalifikacyjnego w dyscyplinach naukowych lub dyscyplinie
artystycznej są zamieszczane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR.
3. Komisja Rekrutacyjna w dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie artystycznej na podstawie
przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego tworzy listy rankingowe.
4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskana
w postępowaniu kwalifikacyjnym.
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej
decyduje punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku takiej samej liczby punktów
z rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna ponownie przeprowadza rozmowę
kwalifikacyjną.
6. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna powiadamia kandydata
za pośrednictwem adresu mailowego lub listu poleconego na adres wskazany w podaniu
o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR.
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego w dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie
artystycznej są zamieszczane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR.
8. Do Szkoły Doktorskiej UR przyjmowani są kandydaci, którzy w toku postępowania
kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania
formalne, do wyczerpania limitu przyjęć.
9. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem cyklu kształcenia z podjęcia kształcenia
w Szkole Doktorskiej UR przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, na miejsca
przez nich zwolnione przyjmowani są – według listy rankingowej – kandydaci z kolejnych
miejsc na liście rankingowej, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do
przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR.
10. Z zastrzeżeniem § 7, kandydaci muszą spełniać następujące warunki i będą oceniani
według następujących kryteriów:
1) dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z oceną co najmniej ,,dobry’’
(4,0);
2) średnia ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich
co najmniej 4,00 – każdy kandydat otrzymuje:
a) 4,00 – 4,24 – 1 punkt;
b) 4,25 – 4,49 – 3 punkty;
c) 4,50 – 4,74 – 6 punktów;
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d) 4,75 – 5,00 – 10 punktów.
3) zaliczona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie
dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej, według punktacji: 0 – 50 pkt.;
warunkiem pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie
przynajmniej 15 pkt.
11. Z zastrzeżeniem § 7 Komisja Rekrutacyjna uwzględnia ponadto (w punktach):
1) osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata w ramach dyscypliny naukowej lub
artystycznej, w ramach której prowadzona jest rekrutacja za okres ostatnich 4 lat,
w szczególności:
a) monografie recenzowane – według aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW
proporcjonalnie do wkładu procentowego kandydata;
b) artykuły opublikowane w czasopismach punktowanych – według aktualnie
obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu procentowego
kandydata;
c) prace opublikowane jako rozdziały w monografiach recenzowanych – według
aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu
procentowego kandydata;
d) publikacje w czasopismach recenzowanych spoza listy MNiSW – 1pkt. za jedno
osiągnięcie;
e) czynny udział w konferencjach ogólnopolskich (1 pkt. za jedno wydarzenie),
zagranicznych (2 pkt. za jedno wydarzenie) i międzynarodowych (2 pkt. za jedno
wydarzenie);
f) udział w grantach badawczych (NCN, NPRH, NCBiR) – 3pkt. za jedno osiągnięcie;
g) stypendia naukowe – 1 pkt. za jedno osiągnięcie;
h) staże naukowe – 1 pkt. za jedno wydarzenie;
i) praca w zespołach badawczych – 1 pkt. za jedno osiągnięcie;
j) patenty – 10 pkt. za jedno osiągnięcie;
k) aktywność w kołach naukowych – 1 pkt. za jedno wydarzenie;
l) aktywność w towarzystwach naukowych – 1 pkt. za jedno wydarzenie;
m) otrzymane nagrody – 1 pkt. za jedno osiągnięcie;
n) „Diamentowy Grant” – 3 pkt. za jedno osiągnięcie;
o) stypendia twórcze – 1 pkt. za jedno osiągnięcie;
p) drugi/kolejny kierunek studiów – 1 pkt. za jedno osiągnięcie;
q) udział w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, projektach artystycznonaukowych, ruchach artystycznych – 1 pkt. za jedno wydarzenie.
Za osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydat może uzyskać maksymalnie 30pkt.
2) znajomość języka obcego (potwierdzona certyfikatem lub dyplomem ukończenia
studiów) – zgodnie z wymaganiami określonymi przez poszczególne dyscypliny:
a) na poziomie B1 – 1 pkt.;
b) na poziomie B2 – 2 pkt.;
c) na poziomie C1 i powyżej – 5 pkt.
Za znajomość języków obcych kandydat może uzyskać maksymalnie 5pkt.
12. Kandydatom niespełniającym wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będących absolwentami studiów
pierwszego stopnia przelicza się punktację, o której mowa w § 6 ust. 10 pkt 2) na
podstawie średniej z przebiegu toku studiów pierwszego stopnia. Ocena z dyplomu,
o której mowa w § 6 ust. 10 pkt 1) jest oceną z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
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13. Kandydatom niespełniającym wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będących studentami, którzy
ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, przelicza się punktację, o której
mowa w § 6 ust. 10 pkt 2) na podstawie średniej ocen z przebiegu dotychczasowego toku
studiów.
§7
Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych dyscyplin
I.

Dyscyplina naukowa – archeologia
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie archeologia skierowane jest do
osób, o których mowa w §5 ust. 2, a w szczególności do:
1) absolwentów studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich
i równorzędnych – bez ograniczeń kierunkowych;
2) osób, które pragną nadal się kształcić i wszechstronnie rozwijać swoje
umiejętności, poszerzając wiedzę z zakresu archeologii Polski i powszechnej,
prowadząc badania naukowe i kształtując umiejętności związane
z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.
2. Kandydat powinien:
1) wykazać się podstawową wiedzą archeologiczną z zakresu archeologii Polski
i powszechnej od epoki kamienia do okresu nowożytnego;
2) posiadać także doświadczenie z zakresu metodyki i metodologii
archeologicznych badań terenowych, nabyte m.in. podczas uczestnictwa
w archeologicznych badaniach wykopaliskowych w kraju lub za granicą.
3. W zakres rozmowy kwalifikacyjnej z dyscypliny archeologia wchodzi:
1) wiedza z zakresu archeologii pradziejowej, protohistorycznej i historycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem ziem polskich;
2) rozmowa na temat koncepcji pracy doktorskiej.
4. Dodatkowe wymagania:
1) aktywność naukowa w dyscyplinie archeologia;
2) aktywność popularnonaukowa w dyscyplinie archeologia;
3) potwierdzona certyfikatem znajomość co najmniej jednego języka obcego na
poziomie B1 lub wyższym.
5. Dodatkowe zaświadczenia:
1) zaświadczenie o uczestnictwie w co najmniej dwóch archeologicznych
badaniach wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie Polski lub za
granicą;
2) opinia pracownika samodzielnego na temat pracy magisterskiej obronionej po
zakończeniu studiów II stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych;
3) certyfikat znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie B1 lub
wyższym;
4) wykaz aktywności naukowej kandydata w dyscyplinie archeologia;
5) wykaz aktywności popularnonaukowej kandydata w dyscyplinie archeologia.

II.

Dyscyplina naukowa – ekonomia i finanse
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie ekonomia i finanse skierowane
jest do osób, o których mowa w § 5 ust. 2, a w szczególności do osób:
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1) posiadających silną motywację i predyspozycje do prowadzenia pracy
badawczej;
2) z wyższym wykształceniem, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub inny
równorzędny po kierunku studiów ekonomia, finanse i rachunkowość lub
pokrewnym.
2. Dodatkowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
1) wykaz publikacji naukowych;
2) wykaz wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc. (ewentualnie
zaświadczenia/certyfikaty o czynnym udziale w tego typu wydarzeniach
naukowych);
3) rekomendacja/opinia samodzielnego pracownika naukowego;
4) zaświadczenia dokumentujące udział w projektach badawczych, stażach
naukowych, itp.;
5) charakterystyka zainteresowań naukowych (maksymalnie 2000 znaków ze
spacjami);
6) zarys koncepcji badań planowanych do realizacji w ramach szkoły doktorskiej
(maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).
3. Rozmowa kwalifikacyjna będzie obejmowała między innymi ocenę:
1) przedłożonej koncepcji badań;
2) znajomości zagadnień związanych z opisanymi zainteresowaniami
naukowymi;
3) motywacji ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR.
III.

Dyscyplina naukowa – filozofia
1. Kandydat do Szkoły Doktorskiej UR w dyscyplinie filozofia powinien:
1) prezentować gruntowną wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących kanon
wykształcenia filozoficznego;
2) posiadać umiejętność interpretacji i analizy tekstów filozoficznych;
3) posiadać umiejętność samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego
myślenia oraz rozumienia podstawowych problemów współczesnej kultury;
4) posiadać skonkretyzowane zainteresowania wybranym szczegółowym
problemem z zakresu filozofii (historii filozofii lub filozofii współczesnej)
w stopniu umożliwiającym mu sformułowanie tematu (przedmiotu) przyszłej
pracy doktorskiej; znajomość literatury wprowadzającej w ten problem oraz
umiejętność wskazania możliwych kierunków badań nad nim.
2. Do dokumentów kandydat powinien dołączyć opinię samodzielnego pracownika
naukowego reprezentującego dyscyplinę naukową filozofia lub samodzielnego
pracownika naukowego z uczelni, którą kandydat ukończył.
3. Podstawą kwalifikacji jest pozytywnie zaliczona rozmowa kwalifikacyjna,
sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata określone w profilu kandydata,
a więc:
1) wiedzę kandydata w zakresie przedmiotów stanowiących kanon
wykształcenia filozoficznego; umiejętność interpretacji i analizy tekstów
filozoficznych; samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego myślenia oraz
rozumienia podstawowych problemów współczesnej kultury;
2) umiejętność zaprezentowania przez kandydata wybranego problemu
z zakresu filozofii (historii filozofii lub filozofii współczesnej) w stopniu
umożliwiającym sformułowanie przez kandydata tematu (przedmiotu)
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przyszłej pracy doktorskiej; znajomość literatury wprowadzającej w ten
problem oraz umiejętność wskazania możliwych kierunków badań nad nim.
IV.

Dyscyplina naukowa – historia
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie historia skierowane jest do
osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora z zakresu historii,
planujących pracę o charakterze badawczym, otwartych na poszerzenie wiedzy
z zakresu określonego obszaru wiedzy historycznej, metodologicznej
i teoretycznej.
2. Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, o których mowa w § 5 ust. 2, w szczególności
posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich z historii.
3. Podstawą kwalifikacji są:
1) publikacje naukowe z zakresu historii (dostarczone w formie kserokopii i pliku
PDF);
2) założenia badawcze proponowanego projektu naukowego przygotowane
w formie pisemnej i pliku PDF (do 6000 znaków); kandydat powinien określić
cel pracy, wstępne założenia badawcze, podstawę źródłową;
3) wstępna bibliografia dotycząca ww. tematu (dostarczona w formie pisemnej
i pliku PDF);
4) rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu badawczego oraz okresu
historycznego związanego z tematyką badań;
5) udokumentowana inna działalność naukowa w szczególności: czynny udział w
konferencjach, sympozjach, granty i stypendia naukowe, staże naukowe
i wyjazdy zagraniczne, praca w zespołach badawczych; w procesie rekrutacji
nie będzie brana pod uwagę działalność pozanaukowa kandydata
(artystyczna, społeczna, organizacyjna).

V.

Dyscyplina naukowa – językoznawstwo
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie językoznawstwo skierowane
jest do osób aspirujących do pracy naukowej jako badacz języka lub pragnących
realizować swoje zainteresowania naukowe związane z tą dyscypliną oraz
ewentualnie posiadających udokumentowane osiągnięcia badawcze.
2. Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, o których mowa w § 5 ust. 2, w szczególności
posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich z filologii i
lingwistyki.
3. Kandydat musi mieć średnią ocen z przebiegu toku studiów co najmniej 4,50.
4. Podstawą rozmowy kwalifikacyjnej jest wiedza kandydata z zakresu
językoznawstwa, stanowiąca przedmiot zainteresowań naukowych kandydata.

VI.

Dyscyplina naukowa – literaturoznawstwo
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie literaturoznawstwo
skierowane jest do osób aspirujących do pracy naukowej jako badacz literatury lub
pragnących realizować swoje zainteresowania naukowe związane z tą dyscypliną
oraz ewentualnie posiadających udokumentowane osiągnięcia badawcze.
2. Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, o których mowa w § 5 ust. 2, w szczególności
posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich z filologii.
3. Kandydat musi mieć średnią ocen z przebiegu toku studiów co najmniej 4,50.

9

4. Podstawą rozmowy kwalifikacyjnej jest wiedza kandydata z zakresu historii
literatury epoki, stanowiąca przedmiot zainteresowań naukowych kandydata.
VII.

Dyscyplina naukowa – nauki biologiczne
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki biologiczne kierowane
jest do osób, o których mowa w § 5 ust. 2, a w szczególności do:
1) absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na
kierunkach biologia, biotechnologia, biofizyka, biochemia, biologia
medyczna, bioinformatyka;
2) osób ambitnych i twórczych osób, mających silną motywację do pracy
naukowej, pragnących nadal się kształcić i rozwijać swoje umiejętności.
2. Kandydat na doktoranta:
1) musi wyrażać chęć do prowadzenia badań naukowych, doskonalenia
warsztatu badawczego oraz współpracy w zespołach badawczych;
2) powinien posługiwać się językiem angielskim pozwalającym mu na
prowadzenie korespondencji, budowanie swobodnej wypowiedzi oraz
korzystanie z literatury naukowej.
3. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
1) dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z wynikiem co
najmniej 4,5, z zastrzeżeniem § 6 ust. 12;
2) minimum 1 artykuł indeksowany w bazie SCOPUS lub przyznany patent;
3) czynna znajomość języka angielskiego potwierdzona w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej prowadzonej w tym języku.
4. Dodatkowe dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:
1) przygotowany w języku angielskim opis proponowanego tematu badań wraz
z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych;
2) kopie publikacji naukowych wraz z danymi bibliometrycznymi (punkty MNSiW
zgodne z listą, punkty IF, liczba cytowań zgodnie z Web of Science); w
przypadku prac wieloautorowych wymagane jest oświadczenie kandydata
dotyczące procentowego wkładu pracy, które musi być potwierdzone przez
autora korespondencyjnego publikacji;
3) dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia naukowe w tym: przyznane
stypendia MNiSW lub z innych zewnętrznych źródeł, pozyskane granty
naukowe jako kierownik, kopie patentów – w przypadku patentów
wieloautorowych wymagane jest oświadczenie kandydata dotyczące
procentowego wkładu (w języku polskim lub angielskim).
5. W postępowaniu rekrutacyjnym Komisja ocenia ponadto:
1) koncepcję proponowanego tematu badań wraz z uzasadnieniem podjęcia
tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych;
2) artykuł(y) znajdujące się w bazie SCOPUS, uzyskane patenty – według
aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu
procentowego kandydata;
3) przyznane stypendia i granty.

VIII.

Dyscyplina naukowa – nauki fizyczne
Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki fizyczne kierowane jest
do osób, o których mowa w § 5 ust. 2, a w szczególności do osób, które:
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1) wykazują predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz poziom wiedzy,
który pozwala zakładać, że jest w stanie przygotować i obronić w ciągu 4 lat
rozprawę doktorską;
2) są autorami lub współautorami co najmniej jednego artykułu naukowego
indeksowanego w bazie JCR.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie fizyka są
zobowiązani dodatkowo do złożenia następujących dokumentów:
1) pisemnej opinii o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez
promotora pracy magisterskiej;
2) informacji o dorobku naukowo-badawczym, w szczególności o publikacjach
naukowych oraz grantach, a także zainteresowaniach naukowych kandydata,
informację o znajomości języków obcych potwierdzonych certyfikatami,
pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych,
nagrodach, wyróżnieniach czy stażach.
3) opisu projektu badawczego wpisującego się w badania prowadzone
w dyscyplinie nauk fizycznych.
3. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje:
1) krótką prezentację pracy dyplomowej wraz z dyskusją i pytaniami Komisji
dotyczącymi tej pracy;
2) pytania Komisji obejmujące fizykę ogólną oraz tematykę, w której planowana
jest rozprawa doktorska.
IX.

Dyscyplina naukowa – nauki medyczne
1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk medycznych może ubiegać
się kandydat, o którym mowa w § 5 ust. 2, a w szczególności będący absolwentem
następujących kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,
biologii, biotechnologii lub farmacji.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej powinien wykazać się
kompetencjami i osiągnięciami naukowymi pozwalającymi na podjęcie
kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w dyscyplinie naukowej nauk
medycznych.
3. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub
nauk medycznych oraz znać język obcy nowożytny na poziomie biegłości
językowej co najmniej B2.
4. Kandydat zobowiązany jest przedstawić projekt pracy badawczej.
5. Kandydat na studia doktoranckie w dyscyplinie nauki medyczne zobowiązany jest
przedstawić dokumenty wymienione w § 5, a ponadto:
1) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej
B2;
2) dokumenty potwierdzające dorobek naukowy kandydata w szczególności
kopie artykułów;
3) projekt pracy badawczej;
4) kserokopię dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu
(dotyczy lekarzy medycyny i lekarzy dentystów).
6. Ocena punktowa w zakresie dodatkowych wymagań w zakresie dorobku
naukowego: maksymalnie 30 pkt, w tym :
1) publikacje naukowe opublikowane w czasopismach recenzowanych i/lub
czasopismach umieszczonych na listach MNiSW (kserokopia publikacji):
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w czasopismach krajowych, w czasopismach zagranicznych; maksymalnie
15 pkt;
2) czynny udział w konferencjach naukowych (potwierdzenie wystąpienia na
konferencji lub kserokopia streszczenia z książki abstraktów), rodzaj
konferencji: krajowe, międzynarodowe. Ocenie podlegają najlepsze 4
streszczenia; maksymalnie 4 pkt;
3) nagrody otrzymane na konferencjach naukowych (dyplom nagrody –
kserokopia), rodzaj konferencji: krajowe, międzynarodowe. Ocenie podlegają
najlepsze 2 nagrody; maksymalnie 4 pkt;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów (dyplom
otrzymania stypendium – kserokopia); maksymalnie 2 pkt;
5) laureaci konkursu „Diamentowy Grant” (decyzja dotycząca przyznania grantu
– kserokopia); maksymalnie 3 pkt;
6) naukowe staże zagraniczne (potwierdzenie odbycia stażu z określeniem czasu
jego trwania – powyżej 30 dni); maksymalnie 2 pkt.
7. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą prace własne kandydata (praca
magisterska, publikacje, plany badawcze). Wypowiedzi kandydata zostaną
ocenione w sześciu kategoriach. Ocenie podlegają:
1) świadomość własnych zainteresowań naukowych i umiejętności
przedstawienia projektów badawczych (0-20 pkt);
2) rozeznanie w metodologii badań w zakresie nauk medycznych (0-6 pkt);
3) rozumienia kategorii i pojęć naukowych (0-6 pkt);
4) umiejętność syntetycznej prezentacji danego zagadnienia (0-6 pkt);
5) zdolność krytycznego myślenia, formułowania sądów oceniających (0-6 pkt);
6) umiejętność określania relacji, różnic, zależności, współwystępowania, itp.
między zjawiskami przynależnymi do dyscypliny nauk medycznych (0-6 pkt).
8. Za wynik rozmowy kwalifikacyjnej uznaje się sumę punktów uzyskanych
w kategoriach określonych w pkt 7 ppkt 1) – 6). W ramach rozmowy
kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 50 punktów, przy czym za wynik
pozytywny uznaje się rozmowę ocenioną na co najmniej 15 punktów.
X.

Dyscyplina naukowa – nauki o zdrowiu
1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o zdrowiu może ubiegać się
kandydat, o którym mowa w § 5 ust. 2, a w szczególności będący absolwentem
następujących kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,
zdrowia publicznego, biologii, biotechnologii lub farmacji, nauk o zdrowiu,
pielęgniarstwa,
położnictwa,
ratownictwa
medycznego,
farmacji,
elektroradiologii, dietetyki, fizjoterapii, weterynarii.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej powinien wykazać się
kompetencjami i osiągnięciami naukowymi pozwalającymi na podjęcie
kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w dyscyplinie naukowej nauk
o zdrowiu.
3. Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub
nauk medycznych oraz znać język obcy nowożytny na poziomie biegłości
językowej co najmniej B2.
4. Kandydat zobowiązany jest przedstawić projekt pracy badawczej.
5. Kandydat na studia doktoranckie w dyscyplinie nauk o zdrowiu zobowiązany jest
przedstawić dokumenty wymienione w § 5, a ponadto:
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1) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej
B2;
2) dokumenty potwierdzające dorobek naukowy kandydata w szczególności
kopie artykułów;
3) projekt pracy badawczej.
6. Ocena punktowa w zakresie dodatkowych wymagań w zakresie dorobku
naukowego: maksymalnie 30 punktów, w tym:
1) publikacje naukowe opublikowane w czasopismach recenzowanych i/lub
czasopismach umieszczonych na listach MNiSW (kserokopia publikacji):
w czasopismach krajowych, w czasopismach zagranicznych; maksymalnie
15 pkt;
2) czynny udział w konferencjach naukowych (potwierdzenie wystąpienia na
konferencji lub kserokopia streszczenia z książki abstraktów), rodzaj
konferencji: krajowe, międzynarodowe. Ocenie podlegają najlepsze 4
streszczenia; maksymalnie 4 pkt;
3) nagrody otrzymane na konferencjach naukowych (dyplom, nagrody –
kserokopia), rodzaj konferencji: krajowe, międzynarodowe. Ocenie podlegają
najlepsze 2 nagrody; maksymalnie 4 pkt;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów (dyplom
otrzymania stypendium– kserokopia); maksymalnie 2 pkt;
5) laureaci konkursu „Diamentowy Grant” (decyzja dotycząca przyznania grantu
– kserokopia); maksymalnie 3 pkt;
6) naukowe staże zagraniczne (potwierdzenie odbycia stażu z określeniem czasu
jego trwania – powyżej 30 dni), maksymalnie 2 pkt.
7. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą prace własne kandydata (praca
magisterska, publikacje, plany badawcze). Wypowiedzi kandydata zostaną
ocenione w sześciu kategoriach. Ocenie podlegają:
1) świadomość własnych zainteresowań naukowych i umiejętności
przedstawienia projektów badawczych (0-20 pkt);
2) rozeznanie w metodologii badań w zakresie nauk medycznych (0-6 pkt);
3) rozumienia kategorii i pojęć naukowych (0-6 pkt);
4) umiejętność syntetycznej prezentacji danego zagadnienia (0-6 pkt);
5) zdolność krytycznego myślenia, formułowania sądów oceniających (0-6 pkt);
6) umiejętność określania relacji, różnic, zależności, współwystępowania, itp.
między zjawiskami przynależnymi do dyscypliny nauk medycznych (0-6 pkt).
8. Za wynik rozmowy kwalifikacyjnej uznaje się sumę punktów uzyskanych
w kategoriach określonych w pkt 7 ppkt 1) – 6). W ramach rozmowy
kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 50 punktów, przy czym za wynik
pozytywny uznaje się rozmowę ocenioną na co najmniej 15 punktów.
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XI.

Dyscyplina naukowa – nauki prawne
Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki prawne skierowane jest
do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu nauk prawnych i wykazują
zainteresowania naukowe lub osiągnięcia naukowe z tego zakresu. Kandydat do
Szkoły Doktorskiej powinien uzyskać efekty uczenia się dla kwalifikacji Polskiej
Ramy Kwalifikacji określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego
powinny być potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów,
poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej
co najmniej B2. Jednocześnie od kandydatów oczekuje się rzetelności,
zdyscyplinowania, otwartości na nowe wyzwania i gotowość podejmowania
obowiązków nieodzownych w podejmowaniu zadań badawczych.
2. Do rekrutacji może przystąpić osoba, o której mowa w § 5 ust. 2, przy czym
w przypadku osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera
albo równorzędny wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych z oceną
co najmniej dobrą plus (4.5), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego
stopnia dyplom z oceną bardzo dobrą (5,0), natomiast w przypadku studentów,
którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich wymagana jest
średnia ocen z dotychczasowego toku studiów 5,0.
3. Kandydat przedkłada następujące dodatkowe dokumenty:
1) w przypadku uzyskania „Diamentowego Grantu” w ramach programu
ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki – poświadczoną
przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie
statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;
2) proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej oraz wstępną
bibliografię;
3) wykaz prac naukowych, a także informację o działalności popularyzującej
naukę potwierdzoną przez upoważnione podmioty, w szczególności
informację o publikacjach, udziale w konferencjach naukowych, udziale
w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach naukowych;
4) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się
uprzednio o nadanie stopnia doktora, potwierdzoną przez właściwą jednostkę;
5) opinię samodzielnego pracownika naukowego co do podjęcia kształcenia
w Szkole Doktorskiej UR.
4. Kandydat może dodatkowo przedstawić:
1) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku filologia lub
lingwistyka stosowana;
2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym
języku niż język polski.
5. Kandydat, który ukończył inny kierunek studiów niż prawo zobowiązany jest
przedłożyć co najmniej dwie publikacje w punktowanych czasopismach
prawniczych, a także wydane przez uprawniony podmiot zaświadczenie
o czynnym udziale w co najmniej dwóch konferencjach naukowych z zakresu nauk
prawnych albo o udziale w co najmniej jednym projekcie naukowym z zakresu
nauk prawnych.
6. Jeżeli kandydatem jest absolwent studiów pierwszego stopnia lub student, który
ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich zobowiązany jest
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przedłożyć co najmniej jedną publikację w punktowanym czasopiśmie
prawniczym albo wydane przez uprawniony podmiot zaświadczenie o czynnym
udziale w co najmniej jednej konferencji naukowej z zakresu nauk prawnych albo
o udziale w co najmniej jednym projekcie naukowym z zakresu nauk prawnych.
XII.

Dyscyplina naukowa – nauki socjologiczne
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki socjologiczne
skierowane jest do osób, o których mowa w § 5 ust. 2, a w szczególności
posiadających tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny z zakresu socjologii
lub innego kierunku pokrewnego.
2. Kandydat powinien:
1) prezentować szeroką, zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę na temat
rzeczywistości społecznej w zakresie zagadnień stanowiących kanon
wykształcenia socjologicznego, a także umiejętność krytycznej analizy
i interpretacji naukowych tekstów socjologicznych zarówno klasycznych jak
i współczesnych;
2) rozumieć złożone problemy współczesnego świata oraz znać istniejące
paradygmaty i teorie pozwalające je wyjaśniać i rozumieć;
3) posiadać – potwierdzoną wcześniejszymi dokonaniami – wiedzę
metodologiczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające na prowadzenie
samodzielnych badań naukowych oraz wysoką motywację do prowadzenia
badań spełniających najwyższe standardy warsztatowe i etyczne;
4) mieć zdolność samodzielnego i krytycznego myślenia oraz zdolność
krytycznego interpretowania zagadnień życia społecznego, problemów
społecznych oraz treści prezentowanych w dyskursie publicznym;
5) posiadać skonkretyzowane zainteresowania wybranym szczegółowym
problemem z zakresu nauk socjologicznych w stopniu umożliwiającym mu na
wstępne sformułowanie tematu przyszłej rozprawy doktorskiej, a także
wykazać się znajomością literatury naukowej dotyczącej tego problemu.
3. Wśród kandydatów w dyscyplinie nauki socjologiczne będą brane pod uwagę
w szczególności:
1) przedłożona koncepcja badań,
2) znajomość literatury przedmiotu,
3) rozmowa kwalifikacyjna.
4. Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym
w dyscyplinie nauki socjologiczne:
1) opinia samodzielnego pracownika naukowego dotycząca potencjału
naukowego kandydata;
2) przygotowanie w formie pisemnej wstępnej koncepcji proponowanego
tematu badawczego planowanego do podjęcia w ramach rozprawy
doktorskiej.

XIII.

Dyscyplina naukowa – pedagogika
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie pedagogika skierowane jest do
osób, o których mowa w § 5 ust. 2, a w szczególności posiadających tytuł
zawodowy magistra lub inny równorzędny z zakresu: nauk o komunikacji
społecznej i mediach, nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów, nauk
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o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, pedagogiki,
psychologii.
2. Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:
1) udokumentowany dorobek naukowy (kserokopie opublikowanych artykułów,
opracowań zwartych oraz stron zawierających dane bibliograficzne, np.
nr ISSN, ISBN);
2) udokumentowana znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem.
XIV.

Dyscyplina naukowa – rolnictwo i ogrodnictwo
1. Kandydat powinien:
1) wykazywać chęć samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy w zakresie
nauk rolniczych wynikającą z pasji do badań naukowych, z doświadczenia,
zainteresowań, zdobywania i popularyzacji wiedzy rolniczej, inspiracji
i stawianych przez siebie hipotez badawczych.
2) wskazane jest ukończenie studiów rolniczych, ogrodniczych bądź
przyrodniczych ze względu na specyfikę dyscypliny i znajomość podstaw
wiedzy rolniczej i ogólnej wiedzy przyrodniczej;
3) posiadać doświadczenie w samodzielnym lub zespołowym uprawianiu nauki
oraz samodzielnie formułować i konstruować koncepcje rozwiązania
problemu badawczego.
2. Rozmowa kwalifikacyjna, w tym:
1) tematyka, metodyka, wyniki pracy magisterskiej;
2) motywy podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie
i zamierzenia dalszego rozwoju naukowego;
3) zakres planowanych badań w ramach dysertacji doktorskiej (tematyka, cel,
hipotezy badawcze, sposoby rozwiązania problemu badawczego, istotność
podejmowanego problemu, dotychczasowa wiedza na podejmowany temat).
3. Brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe, w tym:
1) publikacje naukowe (dostarczone w formie kserokopii);
2) potwierdzona przez opiekuna naukowego aktywność w akademickich kołach
naukowych (potwierdzony czynny udział w realizacji projektów badawczych,
wystąpień na konferencjach i w wydarzeń naukowych, praca w zespołach
badawczych);
3) potwierdzona aktywność w towarzystwach naukowych (potwierdzenia jw.).
4. Znajomość języków obcych (udokumentowana certyfikatem potwierdzającym
znajomość nowożytnego języka obcego) – w zależności od poziomu
zaawansowania.
5. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o potencjale naukowym
kandydata.

XV.

Dyscyplina naukowa – technologia żywności i żywienia
Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. Kandydat powinien:
1) wykazywać chęć samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu
nauk rolniczych wynikającą z pasji do badań naukowych, z doświadczenia,
zainteresowań, zdobywania i popularyzacji wiedzy, inspiracji i definiowanych
przez siebie problemów badawczych;
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2.

3.

4.
5.

XVI.

2) wskazane jest ukończenie studiów (II stopnia lub jednolitych magisterskich)
rolniczych, ogrodniczych, chemicznych lub przyrodniczych ze względu na
wieloaspektowość dyscypliny;
3) posiadać doświadczenie w samodzielnym lub zespołowym uprawianiu nauki
oraz samodzielnie formułować i konstruować koncepcję rozwiązania
problemu badawczego.
Rozmowa kwalifikacyjna, w tym:
1) tematyka, metodyka, wyniki pracy magisterskiej;
2) motywy podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie
i zamierzenia dalszego rozwoju naukowego;
3) zakres planowanych badań w ramach dysertacji doktorskiej (tematyka, cel,
hipotezy badawcze, sposoby rozwiązania problemu badawczego, istotność
podejmowanego problemu, dotychczasowa wiedza na podejmowany temat).
Brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe, w tym:
1) publikacje naukowe (dostarczone w formie kserokopii);
2) potwierdzona przez opiekuna naukowego aktywność w akademickich kołach
naukowych (potwierdzony czynny udział w realizacji projektów badawczych,
wystąpień na konferencjach i w wydarzeń naukowych, praca w zespołach
badawczych);
3) potwierdzona aktywność w towarzystwach naukowych (potwierdzenia jw.).
Znajomość języków obcych (udokumentowana certyfikatem potwierdzającym
znajomość nowożytnego języka) – w zależności od poziomu zaawansowania.
Opinia samodzielnego pracownika naukowego o potencjale naukowym
kandydata.

Dyscyplina artystyczna – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
1. Kandydat powinien:
1) dysponować wiedzą obejmującą różnokierunkowy kontekst teoretyczny
związany z rozumieniem zjawisk kultury współczesnej. Wiedza ta umożliwia
kompetentną recepcję dzieł sztuki;
2) posiadać umiejętność krytycznej analizy i interpretacji dzieł z zakresu sztuk
wizualnych, rozumieć ich znaczenie oraz rolę jaką odgrywają w kształtowaniu
dziedzictwa kulturowego;
3) posiadać umiejętności praktyczne związane z kształtowaniem i realizowaniem
postawy twórczego animatora kultury, a zarazem świadomego odbiorcy
sztuki, którego cechuje pluralizm światopoglądowy i aksjologiczny.
2. Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:
1) osiągnięcia naukowe i artystyczne udokumentowane w formie:
a) listy aktywności artystycznej zawierającej wykaz osiągnięć artystycznych
lub projektowych m.in. otrzymanych nagród, stypendiów twórczych,
udziału w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, projektach
artystyczno-naukowych, ruchach artystycznych oraz odbywanych staży,
z wyróżnieniem dokonań po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra;
b) portfolio prac w formie papierowej, poszerzone o opis zainteresowań
i planów
artystyczno-projektowo-badawczych
w
kontekście
przewidywanej pracy doktorskiej;
2) znajomość języków obcych.
§8
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Wpis na listę doktorantów, odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR
1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR następuje w drodze:
1) wpisu na listę doktorantów – w przypadku kandydata będącego obywatelem polskim;
2) decyzji administracyjnej – w przypadku cudzoziemca.
2. Wpisu na listę doktorantów dokonuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR.
3. Decyzję administracyjną o przyjęciu cudzoziemca do Szkoły Doktorskiej UR wydaje
Rektor.
4. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR następuje w przypadku łącznego spełnienia przez
kandydata następujących warunków:
1) spełnienia wymagań określonych w § 5-6 oraz szczegółowych warunków rekrutacji dla
danej dyscypliny naukowej lub artystycznej, o których mowa w § 7;
2) złożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
3) pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej;
4) osiągnięcia na liście rankingowej pozycji umożliwiającej przyjęcie do Szkoły
Doktorskiej UR w ramach limitów przyjęć.
5. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej UR rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa
doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
6. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
7. Decyzję o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR wydaje się w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z następujących przesłanek:
1) niespełnienia wymagań określonych w § 5-6 oraz szczegółowych warunków rekrutacji
dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej, o których mowa w § 7;
2) niezłożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
3) niezaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej;
4) nieosiągnięcia na liście rankingowej pozycji umożliwiającej przyjęcie do Szkoły
Doktorskiej UR w ramach limitów przyjęć.
8. Decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR wydaje Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
9. Od decyzji administracyjnej Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
§9
Do dnia powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR, wszelkie prawa i obowiązki Dyrektora
Szkoły Doktorskiej UR wskazane w niniejszej uchwale wykonuje pełnomocnik Rektora
ds. Szkoły Doktorskiej UR.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor
prof. dr hab. Sylwester Czopek
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 448/05/2019
Senatu UR
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Limity przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
na rok akademicki 2019/2020
Lp.

Dyscypliny

Limit przyjęć

1.

Archeologia

2

2.

Ekonomia i finanse

2

3.

Filozofia

2

4.

Historia

2

5.

Językoznawstwo

2

6.

Literaturoznawstwo

2

7.

Nauki biologiczne

2

8.

Nauki fizyczne

2

9.

Nauki medyczne

2

10.

Nauki o zdrowiu

2

11.

Nauki prawne

2

12.

Nauki socjologiczne

2

13.

Pedagogika

2

14.

Rolnictwo i ogrodnictwo

2

15.

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

2

16.

Technologia żywności i żywienia

2

Ogółem osób

32

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 448/05/2019
Senatu UR
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Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
35-959 Rzeszów
al. Rejtana 16C

………………………, dnia .................

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM
Proszę o przyjęcie mnie do Szkoły Doktorskiej UR
w dyscyplinie naukowej/artystycznej*
archeologia

literaturoznawstwo

nauki prawne

sztuki plastyczne

ekonomia i finanse

nauki biologiczne

nauki socjologiczne

i konserwacja

filozofia

nauki fizyczne

pedagogika

dzieł sztuki

historia

nauki medyczne

rolnictwo i ogrodnictwo

językoznawstwo

nauki o zdrowiu

technologia żywności i żywienia

1. DANE OSOBOWE
Nazwisko: ........................................................ Imiona: ...........................................................
Nazwisko panieńskie: ...................................................................................................................
Imię ojca: …………………………………. Imię i nazwisko panieńskie matki: ……………….…………………
Miejsce urodzenia: ……………………………………………… Data urodzenia ……………………………..
Płeć: kobieta / mężczyzna**

PESEL: .............................................................

Seria i numer dowodu osobistego: ..................................... Wydany przez: .............................
Data wydania ………………………………………. Numer paszportu*** …………………………..………
Obywatelstwo:

polskie / innego państwa**** …………………………………………………………

2. ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA:
Ulica, nr domu, nr lokalu: ……………………………………………………………………..…………………….
Miejscowość: .................................................. Kod pocztowy: …………………………………………
Rodzaj miejscowości (miasto/wieś): …………………………………………………………………………...
Gmina: ................................................ Powiat: .......................................................................
Poczta: ……………………………………………………………………………………………………………………
* właściwe zaznaczyć ** niepotrzebne skreślić *** wymagane u cudzoziemców

****wpisać nazwę państwa

3. ADRES DO KORESPONDENCJI:
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Ulica, nr domu, nr lokalu: ……………………………………………………………………..…………………….
Miejscowość: .................................................. Kod pocztowy: …………………………………………
Rodzaj miejscowości (miasto/wieś): …………………………………………………………………………...
Gmina: ................................................ Powiat: .......................................................................
Poczta: ……………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………………………………. E–mail: …………………………..……..

4. UKOŃCZONA EDUKACJA
Szkoła wyższa
Nazwa ukończonej szkoły wyższej: ..........................................................................................
Wydział: …………………………………………………………………………………………………………………..
Kierunek studiów: ……………………………………………………………………………………………………..
Specjalność: ……………………………………………………………………………………………………………..
Temat pracy magisterskiej: ………………………..……………………………………….…........................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr dyplomu: ……………………………….
Data i miejsce wystawienia dyplomu: …………………………………………..

5. Znajomość języków obcych:
Poziom B1

Poziom B2

Poziom C1
i wyższy

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................

6. Opis zainteresowań naukowych:………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………………………………

7. Aktywność naukowa kandydata – proszę podać informacje o publikacjach, stażach,
pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, itp.)…………………………………

8. Zarys tematu badawczego: ……………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………………………………………………………………
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9. Kształcenie na studiach doktoranckich

(nazwa uczelni, rok podjęcia studiów) –
TAK/NIE**: …….................................................................................................................

10. Posiadany stopień doktora: TAK/NIE**, w dziedzinie nauki,

dyscyplinie naukowej
……………………………………………………………………………………………………………………….…

Prawdziwość danych zawartych w podaniu
potwierdzam własnoręcznym podpisem

…………………….., dnia ...........................
(miejscowość)

.....................................................
(czytelny podpis kandydata)
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Oświadczenia
1. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że jestem/nie
jestem** zatrudniony(a) w ………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………………………..………………
na stanowisku ……………………………………………………….. w wymiarze …………..…………..…etatu.
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na otrzymywanie od Uniwersytetu Rzeszowskiego
informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, a następnie
przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w niniejszym podaniu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
3. Oświadczam, że zostałem/am / nie zostałem/am** poinformowany/a o treści art. 209 ust. 10
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.)
(art. 209 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Doktorant nie
może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy
zatrudnienia doktoranta: 1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2
pkt 2 i 3; 2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku
zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość
stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2; 3)
któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie).
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w złożonych przeze mnie dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
a w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej – do celów dydaktyczno-organizacyjnych, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.)
oraz z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

.............................................
(czytelny podpis kandydata)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych, jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959
Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00 (centrala telefoniczna), tel./fax: + 48 17 872 12 65, e-mail:
info@ur.edu.pl, NIP: 813-32-38-822, REGON: 691560040, reprezentowany przez Rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem:
+48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46 oraz adresem e-mail: iod@ur.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej oraz dla potrzeb kształcenia w Szkole Doktorskiej
w Uniwersytecie Rzeszowskim, tj. rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, wydawanie decyzji w zakresie
przyjęcia lub odmowy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, zawarcia i realizacji ,,Umowy o warunkach
odpłatności za świadczone usługi edukacyjne’’, realizacji usług edukacyjnych w ramach
kształcenia w Szkole Doktorskiej, stypendiów doktoranckich, dokumentacji przebiegu
kształcenia w Szkole Doktorskiej, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,
archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów –
w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
 uczestnictwa w kołach naukowych i organizacjach studenckich,
 w organizacjach wydarzeń naukowych i kulturalnych;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa,
 osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych,
 podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
 w przypadku osób, które zostały przyjęte do Szkoły Doktorskiej – przez okres niezbędny do
realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane
osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych doktoranta będą przechowywane przez
okres 50 lat od daty ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy
czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb kształcenia w Szkole
Doktorskiej, tj. realizacji procesu dydaktycznego i monitorowania jego realizacji, jest
równoznaczne z rezygnacją z kształcenia w Szkole Doktorskiej;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Podanie danych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest
obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może
skutkować niemożliwością realizacji tych celów;
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie
będą podlegały profilowaniu;
Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

…………………….., dnia ...........................
(miejscowość)

.....................................................
(czytelny podpis kandydata)

** niepotrzebne skreślić
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Do podania załączam:

L.p.

1.

2.

3.

4.
5.

TAK/NIE
(wpisać
właściwe)

Spis dokumentów:

Pokwitowanie
w przypadku
odbioru
dokumentów
przez
kandydata*

Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o uzyskaniu
tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub
równorzędnego
Zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich i uzyskaniu tytułu
zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
Kopia suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem
i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie
otrzymały suplementu)
Zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku
studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich
Życiorys naukowy /ewentualnie CV/

6.

Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka
obcego

7.

Trzy aktualne i podpisane fotografie w formacie przewidzianym
dla dokumentu tożsamości

8.

Inne dokumenty (podać jakie):
—
—
—
—

…………………….., dnia ...........................
(miejscowość)

.....................................................
(czytelny podpis kandydata)

*UWAGA – Dokumenty wybiera kandydat osobiście lub osoba przez kandydata upoważniona.
Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej
dokonane przez notariusza lub szkołę wyższą.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor
prof. dr hab. Sylwester Czopek
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