Uniwersytet Rzeszowski
Senat

Uchwała nr 42/12/2020
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów
Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2021/2022
Na podstawie art. 200 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego
uchwala następujące zasady i tryb przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej
w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2021/2022.
Przepisy ogólne
§1
1. Użyte w niniejszej Uchwale określenia oznaczają:
1) Uczelnia – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie;
2) Szkoła Doktorska UR – Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim;
3) Rektor UR – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie;
4) Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR – Dyrektor Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie
Rzeszowskim;
5) Senat UR – Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie;
6) kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie
Rzeszowskim;
7) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).
2. Uchwała określa zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez
Uniwersytet Rzeszowski na rok akademicki 2021/2022 w dyscyplinach naukowych:
archeologia, ekonomia i finanse, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo,
nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne, nauki o polityce i administracji, nauki
o zdrowiu, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, rolnictwo i ogrodnictwo,
technologia żywności i żywienia oraz dyscyplinach artystycznych: sztuki muzyczne, 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 nie później niż 5 miesięcy przed
rozpoczęciem rekrutacji.

2. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UR w dyscyplinach naukowych i artystycznych odbywa
się w drodze konkursu.
3. Wyniki konkursu są jawne.
4. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego
określa Dyrektor Szkoły Doktorskiej po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Terminy wynikające z harmonogramu, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, zostają ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej
UR nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji.
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.
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.
Limity przyjęć
§3
1. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej UR są przyjmowani na listę doktorantów w ramach
limitów przyjęć określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, finansowanych
z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Na wniosek Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Senat UR może zmienić decyzję
odnośnie limitów przyjęć.

Komisja Rekrutacyjna
§4
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:
1) prowadzenie postępowania rekrutacyjnego, w tym dokumentacji postępowania
rekrutacyjnego;
2) weryfikowanie dokumentów złożonych przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej UR
w zakresie ich zgodności z wymaganiami ustalonymi w niniejszej Uchwale oraz
podejmowanie decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do
postępowania kwalifikacyjnego;
3) powiadamianie kandydatów do Szkoły Doktorskiej UR o dopuszczeniu do
postępowania kwalifikacyjnego oraz terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej za
pośrednictwem osobistego konta rejestracyjnego w uczelnianym systemie
rekrutacyjnym oraz adresu mailowego wskazanego w podaniu o przyjęcie do Szkoły
Doktorskiej UR;
4) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej;
5) sporządzanie list rankingowych i protokołów z postępowania rekrutacyjnego;
6) kwalifikowanie kandydata do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR na podstawie listy
rankingowej w ramach limitu przyjęć;
7) 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.

Zasady postępowania rekrutacyjnego
§5
1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej UR składa się z następujących etapów:
1) elektronicznej rejestracji kandydatów za pośrednictwem uczelnianego systemu
rekrutacyjnego;
2) złożenia przez kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu
rekrutacyjnym;
3) weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów;
4) postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej;
5) wpisu na listę doktorantów lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia
do Szkoły Doktorskiej.
2. Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się
kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym
i stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz za błędnie wprowadzone przez
niego dane do uczelnianego systemu rekrutacyjnego, chyba że wina leży po stronie
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3. 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.
4. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
5. W Szkole Doktorskiej UR obowiązują takie same warunki rekrutacji dla obywateli polskich
i cudzoziemców. Cudzoziemcy zobowiązani są przejść proces postępowania
rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
6. 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.
7. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR zobowiązana jest do
dokonania kompletnej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym w terminie
rekrutacji ogłoszonym na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR. Nieuzupełnienie

wszystkich wymaganych danych powoduje niedopuszczenie osoby ubiegającej się
o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
8. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR po dokonaniu kompletnej
rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym zobowiązana jest złożyć podanie
o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR wraz z wymaganymi dokumentami oraz dodatkowe
dokumenty i materiały potwierdzające osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata (jeśli
kandydat takie dokumenty posiada), osobiście w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej UR lub
przesyła na adres Sekretariatu Szkoły Doktorskiej (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. W imieniu kandydata dokumenty może złożyć osoba posiadająca właściwe
pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.
9. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR złożone po terminie pozostaje bez
rozpoznania.
10. W przypadku niedołączenia do podania kompletu wymaganych dokumentów, wzywa się
osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR do usunięcia braków
w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie tych braków
spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
11. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR zobowiązana jest do złożenia
podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim zawierającego
ankietę osobową, wydrukowanego z systemu rekrutacyjnego. Do podania kandydat
zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
1) 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);
2) kopię suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy
magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu) – oryginał do
wglądu; tegoroczni absolwenci nieposiadający suplementu do dyplomu – kopię
suplementu należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu;
3) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub
jednolitych magisterskich w przypadku osób, które nie posiadają suplementu do
dyplomu lub które posiadają suplement do dyplomu, w którym nie określono średniej
ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
4) życiorys naukowy /ewentualnie CV/;
5) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, jeśli
kandydat taki certyfikat posiada lub jeśli jest on wymagany w dyscyplinie naukowej
lub artystycznej, w ramach której kandydat przystępuje do postępowania

rekrutacyjnego – oryginał do wglądu. Szczegółowy wykaz certyfikatów stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
6) 1 aktualną i podpisaną fotografię kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi
przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywaną
przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym).
7) dokumenty wymagane w ramach dyscypliny naukowej lub artystycznej, których
wykaz podany jest w szczegółowych warunkach rekrutacji dla dyscypliny naukowej
lub artystycznej, w ramach której kandydat przystępuje do postępowania
rekrutacyjnego.
12. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR może złożyć dodatkowe
dokumenty i materiały potwierdzające osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata za
okres ostatnich 4 lat z dyscypliny naukowej lub artystycznej w ramach której kandydat
przystępuje do postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, złożone po terminie nie będą uwzględniane. Szczegółowy wykaz
osiągnięć naukowych i artystycznych kandydata, które są uwzględniane, oraz sposób ich
punktowania i dokumentowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
13. 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.
11 pkt. 1-3:
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.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na
język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
15. 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.
16. 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. 3 powyżej, zobowiązany jest złożyć zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt. 1-3 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
roku jednolitych studiów magisterskich (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów)
oraz opis dotychczasowych osiągnięć naukowych, wraz z opinią kierownika jednostki

uczelnianej, wykaz oraz kopie artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku,
związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.
17. Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością, uniemożliwiającą mu udział
w postępowaniu rekrutacyjnym, może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Biuro
ds. Osób Niepełnosprawnych UR (np. transport pomiędzy budynkami UR, tłumacz języka
migowego, osobisty asystent itp.).
Postępowanie kwalifikacyjne
§6
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 osobistego konta rejestracyjnego w uczelnianym systemie
rekrutacyjnym, adresu mailowego lub listu poleconego na adres wskazany w podaniu
o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR.
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Szkoły Doktorskiej UR oraz udostępnienie w uczelnianym systemie
rekrutacyjnym list rankingowych osób biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym
(przyjętych i nieprzyjętych) z podaniem numerów identyfikujących kandydatów.
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;
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) udokumentowane osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata w dyscyplinie
naukowej lub artystycznej, w ramach której prowadzona jest rekrutacja za okres
ostatnich 4 lat. Za osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydat może uzyskać
maksymalnie 30pkt. Szczegółowy wykaz osiągnięć naukowych i artystycznych
kandydata, które są uwzględniane, oraz sposób ich punktowania i dokumentowania
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2) znajomość nowożytnego języka obcego potwierdzoną certyfikatem:
a) na poziomie B2 – 2 pkt.;
b) na poziomie C1 i powyżej – 5 pkt.
Za znajomość języków obcych kandydat może uzyskać maksymalnie 5pkt.
Szczegółowy wykaz certyfikatów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
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.
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.
14. W przypadku przedstawienia dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do
podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR, Komisja Rekrutacyjna ustala indywidualnie
w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów braną pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych dyscyplin
§7
1. Dyscyplina naukowa – archeologia
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: archeologia
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:
a) wykazujących się aktywnością naukową w dyscyplinie naukowej: archeologia;
b) wykazujących się aktywnością popularnonaukową w dyscyplinie naukowej:
archeologia;
c) wykazujących się wiedzą z zakresu archeologii pradziejowej,
protohistorycznej i historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ziem
polskich;
d) posiadających znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2
lub wyższym.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: archeologia stawiane
kandydatom:
a) udokumentowany zaświadczeniami udział w archeologicznych pracach
terenowych – poza obowiązkowymi praktykami studenckimi.
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: archeologia zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty:
a) zaświadczenia o udziale w archeologicznych pracach terenowych – poza
obowiązkowymi praktykami studenckimi;
b) opinia samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytułem profesora – na temat pracy magisterskiej;
c) pisemna prezentacja głównych tez planowanej dysertacji doktorskiej;
d) zarys koncepcji badań, które mogą być realizowane w ramach kształcenia
w Szkole Doktorskiej UR.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: archeologia składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy
pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy
kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) wiedza z zakresu archeologii pradziejowej, protohistorycznej i historycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem ziem polskich;

b) wiedza na temat możliwości finansowania badań naukowych (instytucje
finansujące, programy badawcze i konkursy grantowe dla młodych
naukowców);
c) umiejętność określenia koncepcji przyszłych badań;
d) charakterystyka zainteresowań naukowych.
2. Dyscyplina naukowa – ekonomia i finanse
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:
a) będących absolwentami następujących kierunków studiów: ekonomia,
finanse i rachunkowość lub pokrewnych;
b) wykazujących się podstawową wiedzą z zakresu dyscypliny naukowej
ekonomia i finanse;
c) posiadających silną motywację i predyspozycje do prowadzenie pracy
badawczej.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse
stawiane kandydatom:
a) dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z wynikiem co
najmniej 4,5;
b) minimum jeden artykuł naukowy opublikowany lub przyjęty do druku w
czasopiśmie ujętym w aktualnie obowiązującym wykazie ministerialnym lub
jeden rozdział w monografii (lub monografia) opublikowanej lub przyjętej do
druku przez wydawnictwo ujęte w aktualnie obowiązującym wykazie
ministerialnym.
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse zobowiązany jest
złożyć następujące dokumenty:
a) wykaz oraz kserokopie publikacji naukowych mieszczących się w dyscyplinie
ekonomia i finanse;
b) rekomendacja/opinia samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem
doktora habilitowanego lub tytułem profesora – reprezentującego dyscyplinę
ekonomia i finanse;
c) charakterystyka zainteresowań naukowych (maksymalnie 3000 znaków ze
spacjami);
d) zarys koncepcji badań planowanych do realizacji w ramach kształcenia
w Szkole Doktorskiej UR (maksymalnie 6000 znaków ze spacjami);

e) wstępna bibliografia dotycząca wyżej wymienionej koncepcji badań.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: ekonomia i finanse składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy
pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy
kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) koncepcja pracy doktorskiej;
b) znajomość zagadnień związanych z opisanymi zainteresowaniami
naukowymi;
c) motywacja ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR.
3. Dyscyplina naukowa – filozofia
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: filozofia skierowane
jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo
równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą
jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań określonych
w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studentami,
którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osób, o których
mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, a
w szczególności do osób:
a) prezentujących gruntowną wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących
kanon wykształcenia filozoficznego;
b) posiadających umiejętność interpretacji i analizy tekstów filozoficznych;
c) posiadających umiejętność samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego
myślenia oraz rozumienia podstawowych problemów współczesnej kultury;
d) posiadających skonkretyzowane zainteresowania wybranym szczegółowym
problemem z zakresu filozofii (historii filozofii lub filozofii współczesnej)
w stopniu umożliwiającym mu sformułowanie tematu (przedmiotu) przyszłej
pracy doktorskiej;
e) posiadających znajomość literatury wprowadzającej w ten problem oraz
umiejętność wskazania możliwych kierunków badań nad nim.
2) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: filozofia zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty:
a) opinia samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytułem profesora – reprezentującego dyscyplinę
naukową filozofia lub samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem
doktora habilitowanego lub tytułem profesora – z uczelni, którą kandydat
ukończył.
3) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: filozofia składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy pytania
zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy kwalifikacyjnej
wchodzi w szczególności:

a) weryfikacja wiedzy kandydata w zakresie przedmiotów stanowiących kanon
wykształcenia filozoficznego;
b) weryfikacja umiejętności interpretacji i analizy tekstów filozoficznych;
c) weryfikacja samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego myślenia oraz
rozumienia podstawowych problemów współczesnej kultury;
d) weryfikacja umiejętności zaprezentowania przez kandydata wybranego
problemu z zakresu filozofii (historii filozofii lub filozofii współczesnej)
w stopniu umożliwiającym sformułowanie przez kandydata tematu
(przedmiotu) przyszłej pracy doktorskiej;
e) weryfikacja znajomości literatury wprowadzającej w ten problem oraz
umiejętność wskazania możliwych kierunków badań nad nim.
4. Dyscyplina naukowa – historia
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: historia skierowane
jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo
równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą
jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań określonych
w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studentami,
którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osób, o których
mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, a
w szczególności do osób:
a) posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich z historii;
b) planujących pracę o charakterze badawczym, otwartych na poszerzenie
wiedzy z zakresu określonego obszaru wiedzy historycznej, metodologicznej
i teoretycznej.
2) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: historia zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty:
a) rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytułem profesora – reprezentującego dyscyplinę
naukową: historia;
b) założenia badawcze proponowanego projektu naukowego przygotowane
i dostarczone w formie pisemnej oraz w formie pliku PDF zapisanego na
nośniku elektronicznym; kandydat powinien określić cel pracy, wstępne
założenia badawcze, podstawę źródłową;
c) wstępna bibliografia dotycząca wyżej wymienionego tematu przygotowana
i dostarczona w formie pisemnej oraz w formie pliku PDF zapisanego na
nośniku elektronicznym;
d) w przypadku posiadania publikacji naukowych z zakresu historii wymagane
jest dostarczenie ich w formie kserokopii lub w formie pliku PDF zapisanego
na nośniku elektronicznym, wraz z pełnym zapisem bibliograficznym;

e) w przypadku zaangażowania w działalność naukową kandydat jest
zobowiązany dostarczyć zaświadczenia ją dokumentującą, w szczególności:
czynny udział w konferencjach naukowych, uzyskane granty i stypendia
naukowe, staże naukowe i pracę w zespołach badawczych; w procesie
rekrutacji nie będzie brana pod uwagę działalność pozanaukowa kandydata
(artystyczna, społeczna, organizacyjna).
3) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: historia składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy pytania
zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy kwalifikacyjnej
wchodzi w szczególności:
a) wiedza z zakresu historii, zwłaszcza okresu historycznego związanego
z planowaną tematyką badawczą;
b) wiedza z zakresu metodologii historii;
c) ogólne założenia badawcze proponowanego projektu naukowego.
5. Dyscyplina naukowa – językoznawstwo
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: językoznawstwo
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:
a) aspirujących do pracy naukowej jako badacz języka lub pragnących realizować
swoje zainteresowania naukowe związane z tą dyscypliną oraz ewentualnie
posiadających udokumentowane osiągnięcia badawcze;
b) będących absolwentami następujących kierunków studiów: filologia
angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia rosyjska, lingwistyka
stosowana;
c) wykazujących się podstawową wiedzą z zakresu językoznawstwa i badań
językoznawczych.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: językoznawstwo stawiane
kandydatom:
a) średnia ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich co najmniej 4,50.
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: językoznawstwo zobowiązany jest
złożyć następujące dokumenty:
a) rekomendacja/opinia samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem
doktora habilitowanego lub tytułem profesora – reprezentującego dyscyplinę
naukową: językoznawstwo;

b) charakterystyka zainteresowań naukowych kandydata;
c) zarys koncepcji badań planowanych do realizacji w ramach kształcenia
w Szkole Doktorskiej UR.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: językoznawstwo składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy
pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy
kwalifikacyjnej wchodzi
w szczególności wiedza kandydata z zakresu
językoznawstwa, stanowiąca przedmiot zainteresowań naukowych kandydata.
6. Dyscyplina naukowa – literaturoznawstwo
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: literaturoznawstwo
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:
a) będących absolwentami następujących kierunków studiów: filologia
angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia rosyjska, polonistyka
stosowana, a także innych kierunków filologicznych oraz kierunków
pokrewnych z innych dziedzin nauki;
b) wykazujących się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauki o literaturze.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: literaturoznawstwo
stawiane kandydatom:
a) zaawansowana wiedza z zakresu literaturoznawstwa;
b) predyspozycje kandydata do pracy naukowo-badawczej;
c) gotowość do poszerzania swojej wiedzy i realizowania zainteresowań
naukowych związanych z dyscypliną literaturoznawstwa.
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: literaturoznawstwo zobowiązany jest
złożyć następujące dokumenty:
a) wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dokumenty
potwierdzające osiągnięcia naukowe, jeśli kandydat takie osiągnięcia
naukowe posiada;
b) wstępna koncepcja proponowanego projektu naukowego, przygotowana
w formie pisemnej wraz z opisem celu, założeń badawczych i bibliografią (do
5 stron znormalizowanego wydruku);
c) charakterystyka własnych zainteresowań naukowych (do 2 stron
znormalizowanego wydruku).
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: literaturoznawstwo składa się z odpowiedzi kandydata na minimum

trzy pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy
kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) wiedza ogólna z zakresu literaturoznawstwa (weryfikowana m.in. podczas
rozmowy o zainteresowaniach naukowych kandydatki/kandydata);
b) prezentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym prac
dyplomowych: mgr i lic., publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.);
c) wstępna koncepcja pracy doktorskiej (w tym znajomość lektur i zagadnień
związanych z przedstawioną koncepcją rozprawy).
7. Dyscyplina naukowa – nauki biologiczne
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: nauki biologiczne
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:
a) absolwentów studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich
na kierunkach biologia, biotechnologia, biofizyka, biochemia, biologia
medyczna, bioinformatyka;
b) ambitnych i twórczych, mających silną motywację do pracy naukowej,
pragnących nadal się kształcić i rozwijać swoje umiejętności.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: nauki biologiczne
stawiane kandydatom:
a) kandydat musi wyrażać chęć do prowadzenia badań naukowych,
doskonalenia warsztatu badawczego oraz współpracy w zespołach
badawczych ;
b) dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z wynikiem co
najmniej 4,5 z zastrzeżeniem §6 ust. 12 niniejszej uchwały;
c) minimum 1 artykuł indeksowany w bazie SCOPUS lub przyznany patent;
d) czynna znajomość języka angielskiego potwierdzona w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej prowadzonej w tym języku.
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: nauki biologiczne zobowiązany jest
złożyć następujące dokumenty:
a) przygotowany w języku angielskim opis proponowanego tematu badań wraz
z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych;
b) pisemna opinia o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzona przez
promotora pracy magisterskiej;
c) kopie publikacji naukowych indeksowanych w bazie SCOPUS wraz z danymi
bibliometrycznymi (w przypadku prac wieloautorskich wymagane jest

oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu pracy, które musi
być potwierdzone przez autora korespondencyjnego publikacji) lub kopie
patentów (w przypadku patentów wieloautorskich wymagane jest
oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu w języku polskim
lub angielskim);
d) kopie publikacji naukowych – jeśli kandydat takie publikacje posiada – wraz
z danymi bibliometrycznymi (punkty MNSiW zgodne z listą, punkty IF, liczba
cytowań zgodnie z Web of Science); w przypadku prac wieloautorskich
wymagane jest oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu
pracy, które musi być potwierdzone przez autora korespondencyjnego
publikacji;
e) dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia naukowe, w tym: przyznane
stypendia MNiSW lub z innych zewnętrznych źródeł, pozyskane granty
naukowe jako kierownik – jeśli kandydat takie osiągnięcia naukowe posiada.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: nauki biologiczne składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy
pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy
kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) tematyka związana z realizacją pracy magisterskiej;
b) koncepcja proponowanego tematu badań wraz z uzasadnieniem podjęcia
tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych.
8. Dyscyplina naukowa – nauki fizyczne
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: nauki fizyczne
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:
a) będących absolwentami studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych
magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, inżynieria
materiałowa;
b) wykazujących predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz poziom
wiedzy, który pozwala zakładać, że są w stanie przygotować i obronić w ciągu
4 lat rozprawę doktorską;
c) będących autorami lub współautorami co najmniej jednego artykułu
naukowego indeksowanego w bazie JCR.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: nauki fizyczne stawiane
kandydatom:

a) dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z wynikiem co
najmniej 4,5 z zastrzeżeniem § 6 ust. 12;
b) czynna znajomość języka angielskiego potwierdzona w trakcie części
rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej prezentacji projektu badawczego.
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: nauki fizyczne zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty:
a) pisemna opinia o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzona przez
promotora pracy magisterskiej;
b) informacja o dorobku naukowo-badawczym, w szczególności o publikacjach
naukowych oraz grantach, a także zainteresowaniach naukowych kandydata,
informację o znajomości języków obcych potwierdzonej certyfikatami,
pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych,
nagrodach, wyróżnieniach czy stażach;
c) opisu w języku angielskim projektu badawczego wpisującego się w badania
prowadzone w dyscyplinie nauki fizyczne wraz z uzasadnieniem podjęcia tego
tematu, opisem celu i hipotez badawczych;
d) kopie publikacji naukowych wraz z danymi bibliometrycznymi (punkty MNSiW
zgodne z listą, punkty IF, liczba cytowań zgodnie z Web of Science) – jeśli
kandydat je posiada; w przypadku prac wieloautorskich wymagane jest
oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu pracy, które musi
być potwierdzone przez autora korespondencyjnego publikacji.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: nauki fizyczne składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy
pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy
kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) krótka prezentacja pracy dyplomowej wraz z dyskusją i pytaniami komisji
dotyczącymi tej pracy;
b) pytania komisji obejmujące fizykę ogólną, zgodnie z listą zagadnień podaną
do wiadomości kandydatów na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR nie
później niż 1 dzień przed rozpoczęciem rekrutacji;
c) dyskusja w języku angielskim dotycząca projektu badawczego.
9. Dyscyplina naukowa – nauki medyczne
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:

a) będących absolwentami następujących kierunków studiów: lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego, biologii, biotechnologii, farmacji, analityki
medycznej, chemii, biochemii, fizyki, biofizyki lub kierunków pokrewnych;
b) wykazujących się kompetencjami i osiągnięciami naukowymi pozwalającymi
na podjęcie kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w dyscyplinie
naukowej: nauki medyczne.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: nauki medyczne stawiane
kandydatom:
a) posiadanie dorobku naukowego w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub nauk
medycznych;
b) znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co
najmniej B2 potwierdzoną certyfikatem – wykaz wymaganych certyfikatów
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
c) przedstawienie w formie pisemnej projektu pracy badawczej.
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: nauki medyczne zobowiązany jest
złożyć następujące dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające dorobek naukowy kandydata w dyscyplinie nauk
o zdrowiu lub nauk medycznych, w szczególności kserokopie artykułów;
b) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na
poziomie co najmniej B2 – zgodnie z wykazem certyfikatów stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
c) projekt pracy badawczej.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: nauki medyczne składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy
pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy
kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) koncepcja pracy doktorskiej;
b) znajomość zagadnień związanych z opisanymi zainteresowaniami
naukowymi.
10. Dyscyplina naukowa – nauki o polityce i administracji
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce
i administracji skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra,
magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach,
uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób
niespełniających wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami
studiów pierwszego stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok
jednolitych studiów magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt
2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób
będących absolwentami kierunków studiów z dziedziny nauk humanistycznych
i społecznych.

2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: nauki o polityce
i administracji stawiane kandydatom:
a) do rekrutacji może przystąpić osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów
wyższych z oceną co najmniej dobrą (4,0), a w przypadku absolwentów
studiów pierwszego stopnia dyplom z oceną bardzo dobrą (5,0).
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: nauki o polityce i administracji
zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) proponowany temat i koncepcja rozprawy doktorskiej oraz wstępna
bibliografia;
b) wykaz prac naukowych oraz informacja o działalności popularyzującej naukę
potwierdzona przez upoważnione podmioty zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały, w szczególności informacja o: publikacjach, udziale
w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach,
wyróżnieniach, stażach naukowych – jeśli kandydat takie osiągnięcia naukowe
posiada;
c) opinia samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytułem profesora – na temat predyspozycji kandydata do
podjęcia samodzielnych badań naukowych;
d) 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”;
e) informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się
uprzednio o nadanie stopnia doktora, potwierdzona przez właściwą jednostkę.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: nauki o polityce i administracji składa się z odpowiedzi kandydata na
minimum trzy pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres
rozmowy kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) koncepcja pracy doktorskiej;
b) znajomość zagadnień związanych z opisanymi zainteresowaniami
naukowymi;
c) motywacja ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR.
11. Dyscyplina naukowa – nauki o zdrowiu
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów

magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:
a) będących absolwentami następujących kierunków studiów: lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego, zdrowia publicznego, biologii, biotechnologii, nauk
o zdrowiu, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, farmacji,
elektroradiologii, dietetyki, fizjoterapii, weterynarii;
b) wykazujących się kompetencjami i osiągnięciami naukowymi pozwalającymi
na podjęcie kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w dyscyplinie
naukowej: nauki o zdrowiu.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: nauki o zdrowiu stawiane
kandydatom:
a) posiadanie dorobku naukowego w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub nauk
medycznych;
b) znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co
najmniej B2 potwierdzoną certyfikatem – wykaz wymaganych certyfikatów
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
c) przedstawienie w formie pisemnej projektu pracy badawczej.
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: nauki o zdrowiu zobowiązany jest
złożyć następujące dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające dorobek naukowy kandydata w dyscyplinie nauk
o zdrowiu lub nauk medycznych, w szczególności kserokopie artykułów;
b) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na
poziomie co najmniej B2 – zgodnie z wykazem certyfikatów stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
c) projekt pracy badawczej.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: nauki o zdrowiu składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy
pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy
kwalifikacyjnej wchodzą w szczególności prace własne kandydata – praca
magisterska, publikacje, plany badawcze.
12. Dyscyplina naukowa – nauki prawne
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: nauki prawne
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy.

2) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: nauki prawne zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty:
a) rekomendacja/opinia samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem
doktora habilitowanego lub tytułem profesora – reprezentującego dyscyplinę
naukową: nauki prawne;
b) charakterystyka zainteresowań naukowych;
c) zarys koncepcji badań planowanych do realizacji w ramach kształcenia
w Szkole Doktorskiej UR;
d) wstępna bibliografia dotycząca wyżej wymienionej koncepcji badań;
e) certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie B2 lub
wyższym – zgodnie z wykazem certyfikatów stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały;
f) 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.
3) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: nauki prawne składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy
pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy
kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) wiedza z zakresu nauk prawnych;
b) koncepcja pracy doktorskiej;
c) znajomość zagadnień związanych z opisanymi zainteresowaniami
naukowymi;
d) motywacja ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR.
13. Dyscyplina naukowa – nauki socjologiczne
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: nauki socjologiczne
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób w sposób szczególny
zainteresowanych naukami socjologicznymi oraz osób posiadających tytuł
zawodowy magistra lub inny równorzędny z zakresu nauk socjologicznych lub
innego kierunku pokrewnego. Kandydat powinien:
a) 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;
b) rozumieć złożone problemy współczesnego świata oraz znać istniejące
paradygmaty i teorie pozwalające je wyjaśniać i rozumieć;
c) 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;
d) mieć zdolność samodzielnego i krytycznego myślenia oraz zdolność
krytycznego interpretowania zagadnień życia społecznego, problemów
społecznych oraz treści prezentowanych w dyskursie publicznym;
e) 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.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: nauki socjologiczne
stawiane kandydatom:
a) przedłożenie koncepcji badań;
b) znajomość literatury przedmiotu.
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: nauki socjologiczne zobowiązany jest
złożyć następujące dokumenty:
a) opinia samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytułem profesora – dotycząca potencjału naukowego
kandydata;
b) potwierdzenie autorstwa co najmniej jednej recenzowanej publikacji
naukowej lub potwierdzenie czynnego udziału w konferencji naukowej bądź
pracy w kole naukowym;
c) przygotowanie w formie pisemnej wstępnej koncepcji proponowanego
tematu badawczego planowanego do podjęcia w ramach rozprawy
doktorskiej.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: nauki socjologiczne składa się z odpowiedzi kandydata na minimum
trzy pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres rozmowy
kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) wiedza z zakresu podstawowych pojęć i teorii socjologicznych;
b) wstępna koncepcja pracy doktorskiej;
c) znajomość zagadnień związanych z opisanymi zainteresowaniami
naukowymi.

14. Dyscyplina naukowa – pedagogika
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: pedagogika
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:
a) będących absolwentami kierunków studiów w zakresie nauk o komunikacji
społecznej i mediach, nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów,
nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych,
pedagogiki, psychologii.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: pedagogika stawiane
kandydatom:
a) posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego;
b) znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem na poziomie B2 lub
wyższym – wykaz wymaganych certyfikatów stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: pedagogika zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty:
a) udokumentowany dorobek naukowy (kserokopie opublikowanych artykułów,
opracowań zwartych oraz stron zawierających dane bibliograficzne, np.
nr ISSN, ISBN) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
b) certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2 lub wyższym – zgodnie
z wykazem certyfikatów stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: pedagogika składa się z odpowiedzi kandydata na minimum trzy
pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną.
15. Dyscyplina naukowa – rolnictwo i ogrodnictwo
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: rolnictwo
i ogrodnictwo skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra,
magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach,
uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób
niespełniających wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami
studiów pierwszego stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok
jednolitych studiów magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt
2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:

a) będących absolwentami kierunków rolniczych, przyrodniczych i pokrewnych,
ze względu na specyfikę dyscypliny oraz znajomość podstaw wiedzy rolniczej
i ogólnej wiedzy przyrodniczej;
b) posiadających znajomość języka angielskiego.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo
stawiane kandydatom:
a) co najmniej jedno osiągnięcie naukowe kandydata w ramach dyscypliny
naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo z bazy Journal Citation Reports (JCR);
b) co najmniej jedno osiągnięcie naukowe z wymienionych w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały – nie wliczając osiągnięcia naukowego kandydata w ramach
dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo z bazy Journal Citation Reports
(JCR).
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo zobowiązany
jest złożyć następujące dokumenty:
a) opinia samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytułem profesora – reprezentującego dyscyplinę
naukową: rolnictwo i ogrodnictwo, zatrudnionego w Uniwersytecie
Rzeszowskim, o potencjale naukowym kandydata;
b) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata w ramach
dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo z bazy Journal Citation Reports
(JCR);
c) dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata co najmniej jednego
osiągnięcia naukowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały – nie
wliczając dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe kandydata
w ramach dyscypliny naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo z bazy Journal
Citation Reports (JCR).
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo składa się z odpowiedzi kandydata na
minimum trzy pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres
rozmowy kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) tematyka, metodyka, wyniki pracy magisterskiej;
b) motywy podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie
naukowej: rolnictwo i ogrodnictwo oraz zamierzenia dalszego rozwoju
naukowego;
c) zakres planowanych badań w ramach dysertacji doktorskiej (tematyka, cel,
hipotezy badawcze, sposoby rozwiązania problemu badawczego, istotność
podejmowanego problemu, dotychczasowa wiedza na podejmowany temat);
d) krótka konwersacja w języku angielskim na dowolny temat związany
z przyszłą dysertacją doktorską.

16. Dyscyplina naukowa – technologia żywności i żywienia
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie naukowej: technologia
żywności i żywienia skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy
magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych
przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób
niespełniających wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami
studiów pierwszego stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok
jednolitych studiów magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt
2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:
a) będących absolwentami studiów rolniczych, ogrodniczych lub przyrodniczych
ze względu na wieloaspektowość dyscypliny;
b) wykazujących podstawową wiedzę z zakresu nauk rolniczych;
c) wykazujących chęć samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu
nauk rolniczych;
d) posiadających znajomość języka angielskiego.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny naukowej: technologia żywności
i żywienia stawiane kandydatom:
a) minimum 1 publikacja naukowa.
3) Kandydat w ramach dyscypliny naukowej: technologia żywności i żywienia
zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) rekomendacja/opinia samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem
doktora habilitowanego lub tytułem profesora – reprezentującego dyscyplinę
naukową: technologia żywności i żywienia;
b) dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 1 publikacji naukowej;
c) charakterystyka zainteresowań naukowych;
d) zarys koncepcji badań planowanych do realizacji w ramach kształcenia
w Szkole Doktorskiej UR.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
naukowej: technologia żywności i żywienia składa się z odpowiedzi kandydata na
minimum trzy pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną. W zakres
rozmowy kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) tematyka, metodyka, wyniki pracy magisterskiej;
b) motywy podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie
i zamierzenia dalszego rozwoju naukowego;
c) zakres planowanych badań w ramach dysertacji doktorskiej (tematyka, cel,
hipotezy badawcze, sposoby rozwiązania problemu badawczego, istotność
podejmowanego problemu, dotychczasowa wiedza na podejmowany temat);
d) zainteresowania popularnonaukowe kandydata związane z dyscypliną.

17. Dyscyplina artystyczna – sztuki muzyczne
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie artystycznej: sztuki muzyczne
skierowane jest do osób, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych
najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób niespełniających wymagań
określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2
wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności do osób:
a) dysponujących wiedzą obejmującą różnokierunkowy kontekst praktyczny
i teoretyczny związany z rozumieniem zjawisk kultury współczesnej. Wiedza
ta umożliwia kompetentne interpretacje kompozycji muzycznych oraz
kompetentną recepcję dzieł sztuki;
b) posiadających umiejętność krytycznej analizy i interpretacji dzieł z zakresu
sztuk muzycznych, rozumiejących ich znaczenie oraz rolę jaką odgrywają
w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego;
c) posiadających umiejętności praktyczne związane z kształtowaniem
i realizowaniem postawy twórczego wykonawcy, animatora kultury, a
zarazem świadomego odbiorcy sztuki, którego cechuje pluralizm
światopoglądowy, aksjologiczny i właściwe oceny estetyczne.
d) posiadających znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny artystycznej: sztuki muzyczne
stawiane kandydatom:
a) udział w co najmniej jednym liczącym się przedsięwzięciu kulturalnym –
koncert, festiwal, warsztaty mistrzowskie, seminaria.
3) Kandydat w ramach dyscypliny artystycznej: sztuki muzyczne zobowiązany jest
złożyć następujące dokumenty:
a) rekomendacja/opinia samodzielnego pracownika naukowego – ze stopniem
doktora habilitowanego lub tytułem profesora – reprezentującego dyscyplinę
artystyczną: sztuki muzyczne;
b) zarys koncepcji badań planowanych do realizacji w ramach kształcenia
w Szkole Doktorskiej UR oraz opis zainteresowań i planów artystyczno –
projektowych w kontekście przewidywanej pracy doktorskiej;
c) wstępna bibliografia dotycząca wyżej wymienionej koncepcji badań;
d) potwierdzenie udziału w co najmniej jednym liczącym się przedsięwzięciu
kulturalnym – koncert, festiwal, warsztaty mistrzowskie, seminaria;
e) lista osiągnięć artystyczno – badawczych kandydata zawierająca wykaz
osiągnięć artystycznych i/lub projektowych, m.in. otrzymanych nagród,
stypendiów twórczych, recitali, udziału
w koncertach, zespołach
kameralnych, konkursach, festiwalach, projektach artystyczno-naukowych,
ruchach artystycznych oraz odbywanych staży, z wyróżnieniem dokonań po

uzyskaniu tytułu magistra, wraz z dokumentami potwierdzającymi te
osiągnięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
f) zapis nagrań dostarczony na nośniku elektronicznym – w przypadku
kandydatów instrumentalistów, dyrygentów i wokalistów;
g) dokumenty potwierdzające autorstwo co najmniej jednej publikacji naukowej
– w przypadku kandydatów kompozytorów, teoretyków, animatorów kultury
muzycznej i edukatorów muzycznych.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotyczy wiedzy w zakresie dyscypliny
artystycznej: sztuki muzyczne i składa się z:
 odpowiedzi kandydata na minimum dwa pytania zadane przez właściwą
komisję rekrutacyjną oraz przedstawieniu nagrań lub wykonaniu „na żywo”
programu – w przypadku kandydatów instrumentalistów, dyrygentów
i wokalistów, lub
 odpowiedzi kandydata na minimum trzy pytania zadane przez właściwą
komisję rekrutacyjną – w przypadku kandydatów kompozytorów, teoretyków,
animatorów kultury muzycznej i edukatorów muzycznych.
W zakres rozmowy kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) wiedza z zakresu muzyki i umiejętności muzycznych;
b) koncepcja pracy doktorskiej;
c) znajomość zagadnień związanych z opisanymi zainteresowaniami
naukowymi;
d) motywacja ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR.
18. Dyscyplina artystyczna – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne
i konserwacja dzieł sztuki skierowane jest do osób, które posiadają tytuł
zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych
przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do osób
niespełniających wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będącymi absolwentami
studiów pierwszego stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok
jednolitych studiów magisterskich oraz osób, o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt
2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. Kandydat powinien:
a) wykazywać się podstawową wiedzą obejmującą różnokierunkowy kontekst
teoretyczny związany z rozumieniem zjawisk kultury współczesnej. Wiedza ta
umożliwia kompetentną recepcję dzieł sztuki;
b) posiadać umiejętność krytycznej analizy i interpretacji dzieł z zakresu sztuk
wizualnych, rozumieć ich znaczenie oraz rolę jaką odgrywają w kształtowaniu
dziedzictwa kulturowego;
c) posiadać umiejętności praktyczne związane z kształtowaniem i realizowaniem
postawy twórczego animatora kultury, a zarazem świadomego odbiorcy
sztuki, którego cechuje pluralizm światopoglądowy i aksjologiczny;

d) posiadać znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym.
2) Wymagania niezbędne w ramach dyscypliny artystycznej: sztuki plastyczne
i konserwacja dzieł sztuki stawiane kandydatom:
a) udokumentowane osiągnięcia naukowe i artystyczne.
3) Kandydat w ramach dyscypliny artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł
sztuki zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) udokumentowane osiągnięcia naukowe i artystyczne w formie listy
aktywności artystycznej zawierającej wykaz osiągnięć artystycznych lub
projektowych, m.in. otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, wystaw
indywidualnych, udziału w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach,
projektach artystyczno-naukowych, ruchach artystycznych oraz odbywanych
staży – potwierdzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
b) portfolio prac w formie papierowej i elektronicznej zapisanej na nośniku
elektronicznym, poszerzone o opis zainteresowań i planów artystycznoprojektowo-badawczych w kontekście przewidywanej pracy doktorskiej.
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny
artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki składa się z odpowiedzi
kandydata na minimum trzy pytania zadane przez właściwą komisję rekrutacyjną.
W zakres rozmowy kwalifikacyjnej wchodzi w szczególności:
a) wiedza z zakresu różnokierunkowego kontekstu teoretycznego związanego
z rozumieniem zjawisk kultury współczesnej, umożliwiająca kompetentną
recepcję dzieł sztuki oraz krytyczną analizę i interpretację dzieł z zakresu sztuk
wizualnych;
b) wstępna koncepcja pracy doktorskiej;
c) znajomość opisanych zagadnień związanych z reprezentowaną specjalnością.

Wpis na listę doktorantów, odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR
§8
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 niniejszej uchwały;
2) dokonania kompletnej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym;
3) złożenia dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym;
4) pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej;

5.
6.
7.

8.
9.

5) osiągnięcia na liście rankingowej pozycji umożliwiającej przyjęcie do Szkoły
Doktorskiej UR w ramach limitów przyjęć.
Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej UR rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa
doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
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 niniejszej
uchwały;
2) niezaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej;
3) nieosiągnięcia na liście rankingowej pozycji umożliwiającej przyjęcie do Szkoły
Doktorskiej UR w ramach limitów przyjęć.
Decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UR wydaje Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Od decyzji administracyjnej Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
Postanowienia końcowe
§9

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz innych
obowiązujących aktów prawnych.
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały, Senat UR powierza Dyrektorowi Szkoły
Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek
Rektor

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/12/2020
Senatu UR z dnia 17 grudnia 2020 r.

Limity przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
na rok akademicki 2021/2022
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 polityce i administracji
2
11. Nauki o zdrowiu
2
12. Nauki prawne
2
13. Nauki socjologiczne
2
14. Pedagogika
2
15. Rolnictwo i ogrodnictwo
2
16. Sztuki muzyczne
2
17. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
2
18. Technologia żywności i żywienia
2
Ogółem osób
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr 42/12/2020
Senatu UR z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wykaz osiągnięć naukowych i artystycznych kandydata oraz sposób ich punktowania
i dokumentowania
Lp.

Osiągnięcia naukowe
i artystyczne

Liczba punktów

Sposób potwierdzenia

1.

Monografie recenzowane
opublikowane

Według
aktualnie
obowiązującej
punktacji
MNiSW proporcjonalnie do
wkładu
procentowego
kandydata

2.

Artykuły opublikowane w
czasopismach
punktowanych

Według
aktualnie
obowiązującej
punktacji
MNiSW proporcjonalnie do
wkładu
procentowego
kandydata

3.

Prace opublikowane jako
rozdziały
w
monografiach
recenzowanych

Według
aktualnie
obowiązującej
punktacji
MNiSW proporcjonalnie do
wkładu
procentowego
kandydata

4.

Publikacje
czasopismach
recenzowanych
listy MNiSW

5 pkt. za jedno osiągnięcie

Kserokopia stron zawierających:
 nazwisko autora,
 tytuł monografii,
 numer ISBN,
 rok wydania,
 liczbę stron
Kserokopia artykułu lub rozdziału oraz
kserokopie stron zawierających:
 nazwisko autora,
 tytuł artykułu lub rozdziału,
 nazwę czasopisma naukowego,
 numer ISSN,
 rok wydania,
 liczbę stron
Kserokopia artykułu lub rozdziału oraz
kserokopie stron zawierających:
 nazwisko autora,
 tytuł artykułu lub rozdziału,
 tytuł monografii,
 numer ISBN,
 rok wydania,
 liczbę stron
Kserokopia artykułu lub rozdziału oraz
kserokopie stron zawierających:
 nazwisko autora,
 tytuł artykułu lub rozdziału,
 nazwę czasopisma naukowego lub
tytuł monografii,
 numer ISBN, ISSN (jeśli został
nadany),
 rok wydania,
 liczbę stron
Zaświadczenie organizatora konferencji
zawierające:
 nazwę i rodzaj konferencji,
 datę i miejsce konferencji,
 rodzaj wystąpienia,
 nazwisko autora,
 tytuł prezentowanego wykładu,
komunikatu lub posteru

5.

w
spoza

Czynny
udział
w
konferencjach
(z
referatem/wystąpieniem)

- konferencja ogólnopolska:
1 pkt. za jedno wydarzenie;
- konferencja zagraniczna:
2 pkt. za jedno wydarzenie;
- konferencja
międzynarodowa: 2 pkt. za
jedno wydarzenie

6.

Udział
w
grantach
badawczych
(NCN,
NPRH, NCBiR)

3pkt. za jedno osiągnięcie

7.
8.
9.

Stypendia naukowe
Staże naukowe
Praca
w
zespołach
badawczych
Przyznane patenty

1 pkt. za jedno osiągnięcie
1 pkt. za jedno wydarzenie
1 pkt. za jedno osiągnięcie

Aktywność naukowa w
kołach naukowych
Aktywność naukowa w
towarzystwach
naukowych
Otrzymane nagrody o
zasięgu:
- międzynarodowym,
- ogólnopolskim.
„Diamentowy Grant”

1 pkt. za jedno wydarzenie
(maksymalnie 3 aktywności)
1 pkt. za jedno wydarzenie

Stypendia twórcze
Drugi/kolejny kierunek
studiów na poziomie
studiów II stopnia lub
jednolitych
magisterskich
Udział w wystawach,
konkursach, projektach
artystyczno-naukowych,
ruchach artystycznych o
zasięgu:
- międzynarodowym,
- ogólnopolskim,
- regionalnym.
Udział w koncertach,
recitalach,
przedstawieniach
teatralnych, występach
artystycznych,
tanecznych

1 pkt. za jedno osiągnięcie
1 pkt. za jedno osiągnięcie

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

10 pkt. za jedno osiągnięcie

- zasięg międzynarodowy: 2
pkt. za jedno osiągnięcie,
- zasięg ogólnopolski: 1 pkt.
za jedno osiągnięcie.
3 pkt. za jedno osiągnięcie



decyzja NCN, NPRH, NCBiR itp.
o przyznaniu grantu,
 potwierdzenie kierownika grantu
Decyzja o przyznaniu stypendium
Decyzja o przyznaniu stażu
Potwierdzenie
kierownika
projektu
badawczego
Numer patentu (wyciąg z ewidencji lub
numer zgłoszenia patentowego)
Potwierdzenie opiekuna koła naukowego
Potwierdzenie kierownika towarzystwa
naukowego
Decyzja o przyznaniu nagrody

Decyzja o przyznaniu „Diamentowego
Grantu”
Decyzja o przyznaniu stypendium
Dyplom ukończenia studiów

- zasięg międzynarodowy: 2
pkt. za jedno wydarzenie,
- zasięg ogólnopolski: 1 pkt.
za jedno wydarzenie,
- zasięg regionalny: 0,5 0 za
jedno wydarzenie.

Zaświadczenie organizatora imprezy
o uczestnictwie lub inny dokument
z podaniem daty zaistniałego wydarzenia

1 pkt. za jedno wydarzenie

Zaświadczenie organizatora imprezy
o uczestnictwie lub inny dokument
z podaniem daty zaistniałego wydarzenia
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr 42/12/2020
Senatu UR z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

1. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego wydany przez Krajową Szkołę
Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.
2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2
w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of
Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system
opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”:
1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language
Testers in Europe (ALTE) – poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level
5 (C2), w szczególności:
a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate
of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage – co
najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for
International Business and Trade (CEIBT),
b) Diplôme d’Étude en Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de
Langue Française (DALF) (C1), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF)
(C2); Test de Connaissance du Français (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2);
Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et Culture
Françaises (DSLCF), Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS) (C1),
Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (C2),
c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
(B2), Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Zentrale Mittelstufenprüfung
(ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentrale
Oberstufenprüfung
(ZOP)
(C2),
Goethe-Zertifikat
C2
(Zentrale
Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses
Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2), Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches
Sprachdiplom (GDS),
d) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di
Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza della
Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A (C1),
e) Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Español
Nivel B2 (Intermedio), El Diploma de Español Nivel C1, El Diploma de Español
Nivel C2 (Superior),
f) Diploma Intermédio de Português Lingua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma
Avançado de Português Lingua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário
de Português Lingua Estrangeira (DUPLE) (C2),

g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) – Profiel
Professionele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language
Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO)
(B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel
Academische Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language Proficiency
(PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch as a Second
Language II (NT2-II) (B2),
h) Prøve i Dansk 3 (B2), Studieprøven (C1),
i) Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średnio
zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Intermediate Level (B2), Certyfikat
znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym/Certificate of
Slovene on the Advanced Level (C1);
2) certyfikaty następujących instytucji:
a) Educational Testing Service (ETS) – w szczególności certyfikaty: Test of English as
a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test
(iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 180 pkt w wersji
Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken
English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 510
pkt w wersji Paper- Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of
Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE);
Test of English for International Communication (TOEIC) – co najmniej 700 pkt;
Test de Français International (TFI) – co najmniej 605 pkt,
b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
(ECL),
c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute
- w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) –
First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level;
International English for Speakers of Other Languages (IESOL) – poziom
„Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery”; City & Guilds Level 1
Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator
(B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading,
writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in
ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6;
Spoken English Test (SET) for Business – Stage B poziom „Communicator”, Stage
C poziom „Expert”, Stage C poziom „Mastery”; English for Business
Communications (EBC) – Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) - Level 2,
d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments –
w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1
Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level
2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel
Level 3 Certificate in ESOL International),

e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and
Industry Examinations Board – w szczególności certyfikaty: London Chamber of
Commerce and Industry Examinations (LCCI) – English for Business Level 2,
English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of
Commerce and Industry Examinations (LCCI) – Foundation Certificate for
Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry
Examinations (LCCI) - English for Tourism Level 2 – poziom „Pass with Credit”,
poziom „Pass with Distinction”,
f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia
- w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System
IELTS - powyżej 6 pkt,
g) Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) – w szczególności
certyfikaty: Diplôme de Français des Affaires 1er degré (DFA 1) (B2), Diplôme de
Français Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Français des Affaires 2ème
degré (DFA 2) (C1), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1,
h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Carl
Duisberg Centren (CDC) – w szczególności certyfikat Prüfung Wirtschaftsdeutsch
International (PWD) (C1),
i) Kultusministerkonferenz (KMK) – w szczególności certyfikat Deutsches
Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz der Länder – KMK (B2/C1),
j) Österreich Institut, Prüfungszentren des Österreichischen Sprachdiploms für
Deutsch (OSD) – w szczególności certyfikaty: Österreichisches Sprachdiplom für
Deutsch als Fremdsprache (OSD) – B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch
(C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2),
k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK),
l) Società Dante Alighieri – w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA
C2,
m) Università degli Studi Roma Tre – w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2),
n) Università per Stranieri di Siena – w szczególności certyfikaty: Certificazione
d’Italiano come Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazione di Italiano come
Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione di Italiano come Lingua Straniera CILS
Quattro C2,
o) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina,
p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research
and Innovation,
q) Univerzita Karlova v Praze,
r) Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Studia Academica
Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzi jazyk,
s) Univerzita Komenského v Bratislave; Centrum d’alšieho vzdelávania; Ústav
jazykovej a odbornej pripravy zahraničných študentov,
t) Rada Koordynacyjna do spraw Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu
Warszawskiego,

3) telc gGmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH – w szczególności certyfikaty:
B2 Certificate in English – advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes
- advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English C2 , telc
English C1; telc English B2・C1 Business, telc English B2・C1 University, telc English
B2, telc English B2 School, telc English B2 Business, telc English B2 Technical,
Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2; telc Deutsch C2, telc Deutsch
C, telc Deutsch C1 Beruf, telc Deutsch C1 Hochschule, telc Deutsch B2・C1 Beruf, telc
Deutsch B2・C1 Medizin, telc Deutsch B2・C1 Medizin Fachsprachprufung, telc
Deutsch B2 Medizin Zugangsprufung, Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch
für den Beruf (B2), telc Deutsch B2+ Beruf, telc Deutsch B2; Certificado de Español
para Relaciones Profesionales (B2), telc Español B2; telc Español B2 Escuela;
Certificato Superiore d’Italiano (B2), telc Italiano B2; telc Pyccкий язык B2,
3. The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) –
poziom HSK (Advance).
4. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese-Language
Proficiency Certificate – poziom 1 (Advance).
5. Dyplomy ukończenia:
1) studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej;
2) nauczycielskiego kolegium języków obcych;
3) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
6. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
albo stopnia lub tytułu w zakresie sztuki – uznaje się język wykładowy instytucji
prowadzącej kształcenie.
7. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych za
granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej – uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem
wykładowym był wyłącznie język obcy.
8. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości – uznaje się
język wykładowy.
9. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).
10. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).
11. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:
1) Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
2) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz
Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;
3) Ministerstwie Obrony Narodowej – poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001.
12. Wydane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej świadectwo potwierdzające
kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.

13. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych w Rzeczypospolitej
Polskiej lub dokument potwierdzający posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.
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