
Załącznik nr 1  
do uchwały Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów do 

Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   

  

   
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ   

NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU  
Forma studiów stacjonarne  

  

  
W postępowaniu rekrutacyjnym (ocenianym w skali od 0 do 100 punktów) bierze się pod uwagę cztery elementy. 

Każdy z nich oceniany jest oddzielnie. Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego obliczany jest jako suma 

punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania. Ponadto każdy kandydat musi 

wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. 

   
Do szkoły doktorskiej   nie może zostać przyjęta osoba, która w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskała 

mniej niż 60 punktów.   

   

Lp.  Element postępowania kwalifikacyjnego  Maksymalna liczba punktów   
1.  Rozmowa kwalifikacyjna  50  
2.  Udokumentowane osiągnięcia naukowe 30  
3.  Dodatkowe kwalifikacje kandydata  10  
4.  Ostateczny wynik studiów  10  

  Ogółem  100  

  
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ustalenie ogólnego poziomu wiedzy kandydata w zakresie dyscypliny  oraz 

stopnia przygotowania do realizacji planowanego projektu badań. W ocenie uwzględnia się motywację do podjęcia 

studiów, wiedzę teoretyczną dotyczącą wybranego  tematu  badań oraz propozycję metodologii badań naukowych. 

Maksymalnie można uzyskać 50 punktów.  

  
Za udokumentowane osiągnięcia naukowe kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów, w tym za: dyplom 

ukończenia studiów z wyróżnieniem potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra/lekarza,  

członkostwo przez minimum jeden rok w Studenckim Kole Naukowym, Towarzystwie Naukowym, nagrody 

naukowe przyznane przez rektora, dziekana, ministerstwo, instytucję itp. –  do 5 punktów, publikacje – do 20 

punktów, czynny udział w konferencjach – do 5 punktów.  
  

Za udokumentowane dodatkowe kwalifikacje kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów, w tym za: 

certyfikaty i dyplomy związane z aktywnością naukową kandydata – do 2 punktów, staże i praktyki zagraniczne 

związane z aktywnością naukową kandydata – do 4 punktów, dyplom ukończenia drugiego kierunku studiów II 

stopnia, jednolitych mgr lub równoważnych – 1 punkt, stypendia naukowe – do 2 punktów, organizowanie 

konferencji (udział w komitecie organizacyjnym zjazdu, sympozjum) – 1 punkt.    

 

Ostateczny wynik studiów – ocena z dyplomu ukończenia studiów: bardzo dobry – 10 punktów, dobry plus – 8 

punktów, dobry – 6 punktów, dostateczny plus – 4 punkty, dostateczny – 2 punkty. 


