Szczegółowe kryteria rekrutacji
do Szkoły Doktorskiej BioMedChem
Uniwersytetu Łódzkiego
i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

ETAP 1.
ETAP 2.
ETAP 3.

Rejestracja elektroniczna w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i składanie
dokumentów.
Kandydat wypełnia test znajomości języka obcego na poziomie B2. Do dalszych etapów
rekrutacji przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy pomyślnie zaliczyli Etap 2.
Komisja rekrutacyjna zapoznaje się z dokumentacją kandydata oraz dokonuje oceny
dorobku i osiągnięć naukowych kandydata, a także wyników w nauce (średnia ocen ze
studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich).

Dokumentacja złożona przez doktoranta podlega ocenie punktowej, która obejmuje następujące kryteria:
a)

Średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub średnia ważona ze średnich
ocen ze studiów I i II stopnia (w przypadku ukończenia więcej niż jednego kierunku
studiów I lub II stopnia brane będą pod uwagę średnie, które kandydat wprowadzi do
systemu elektronicznego podczas rejestracji).

0–5 pkt

Wzór do wyliczenia średniej: Śr = (LIst × ŚrIst.+ LIIst × ŚrIIst.)/LIst + IIst (gdzie L = liczba lat)
Szczegółowe kryteria dla średnich:
poniżej 3,50 – 0 pkt
3,51–4,00 – 2,5 pkt
4,01–4,50 – 3,5 pkt
4,51–5,00 – 5,0 pkt
Beneficjent Diamentowego Grantu; osoba, która spełnia wymogi określone w Zasadach
rekrutacji do szkół doktorskich: § 1, pkt 2.

5 pkt

b)

Ukończenie drugiego kierunku studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych
magisterskich

1 pkt

c)

Naukowe wyjazdy zagraniczne

0–2 pkt

 minimum 1 semestr – 2 pkt
 minimum 1 miesiąc – 1 pkt
d)

Aktywna działalność w studenckim ruchu naukowym potwierdzona przez opiekuna
koła naukowego albo działalność popularyzująca naukę realizowana poza kołem
naukowym
 za każdy rok członkostwa w kole 0,5 pkt (+ 0,5 pkt/rok dla osoby pełniącej funkcję
przewodniczącego)
 za każdą aktywność popularyzatorską realizowaną poza kołem potwierdzona przez
opiekuna 0,25 pkt

0–2 pkt

e)

Udział w dodatkowych praktykach, powiązanych tematycznie z dziedziną
planowanej pracy doktorskiej, realizowanych poza programem studiów

f)

Dorobek naukowy (publikacje* oraz udział w konferencjach naukowych)

1 pkt

0–6 pkt

(pod uwagę brany jest dorobek naukowy z dyscyplin odpowiadających tym studiom i to nie wcześniejszy niż
sprzed ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację)









Publikacja w czasopiśmie z listy A:
– w języku obcym – 3 pkt
– w języku polskim – 1 pkt
Publikacja z listy B lub C lub rozdział w recenzowanej monografii ≥ 5 stron:
– w języku obcym – 1 pkt
– w języku polskim – 0,5 pkt
Udział w konferencji:
– prezentacja ustna – 0,5 pkt
– plakat – 0,25 pkt
Nagrodzone wystąpienie lub plakat – dodatkowo 0,5 pkt
(łącznie nie więcej niż 2 pkt)
Rozliczony grant na realizację studenckiego projektu badawczego – 2 pkt

Łącznie

w tym:
0–3 pkt
pozostałe:
0–3 pkt

0–17 pkt

* Pod uwagę brane są tylko prace już opublikowane lub przyjęte do druku z potwierdzeniem redakcji.

ETAP 4.

ETAP 5.

Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny wstępnego konspektu rozprawy doktorskiej,
który powinien ukazywać strukturę planowanej pracy i badań, w tym zawierać
syntetyczne opisy poszczególnych części projektowanej struktury pracy badawczej. 0–
4 pkt.
Komisja rekrutacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.

W czasie rozmowy oceniane są w szczególności:
a) prezentacja koncepcji pracy doktorskiej, w tym:

0–4 pkt

1) wykazanie oryginalności przedstawionego w koncepcji problemu naukowego
2) przedstawienie wkładu badawczego w rozwój dyscypliny lub dyscypliny
wiodącej i dodatkowej
3) przejrzystość prezentacji koncepcji
4) umiejętność uzasadnienia wybranej metodyki
b) znajomość metod badawczych stosowanych w pracy naukowej z zakresu danej
dyscypliny
c) znajomość literatury w zakresie zagadnień mających być przedmiotem badań
podejmowanych przez kandydata
d) znajomość terminologii specjalistycznej, umiejętność kompozycji wypowiedzi,
komunikatywność, interakcja w trakcie dyskusji

0–2 pkt

Łącznie
Łączna liczba punktów, którą można uzyskać: 30 pkt.

ETAP
1.

Liczba punktów
–

0–2 pkt
0–1 pkt

0–9 pkt

2.
3.
4.
5.

–
0–17
0–4
0–9

Aby Kandydat mógł zostać przyjęty, musi uzyskać co najmniej
50% łącznej liczby punktów, którą można uzyskać, przy tym
nie mniej niż 12 punktów jako sumę w trzech kategoriach:
3a (Średnia ocen ze studiów),
4 (Ocena wstępnego konspektu rozprawy doktorskiej),
5 (Rozmowa kwalifikacyjna).

W postępowaniu rekrutacyjnym tworzona jest lista rankingowa kandydatów, na podstawie której
komisja rekrutacyjna przyjmuje osoby do Szkoły Doktorskiej zgodnie z określonym limitem miejsc.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie na wniosek kandydata rekrutacji w języku angielskim.

