Uchwała nr 3 /2016

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie warunków rekrutacji na studia doktoranckie w roku ak. 2016/2017

Na podstawie § 8 pkt 3 uchwały nr 64/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w
sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w UWr Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala co następuje:
§1
1. Ustala się szczegółowe warunki rekrutacji na studia doktoranckie :
1.1. Geografii

załącznik nr 1

1.2. Geologii

załącznik nr 2

1.3. Ochrony Środowiska

załącznik nr 3
§2

1. Szczegółowe zasady określone w załącznikach nr 1 , 2 i 3 do niniejszej uchwały dotyczą
obywateli polskich oraz cudzoziemców mogących odbywać kształcenie na zasadach
obowiązujących obywateli polskich.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Wydziału
Prof. dr hab. Zdzisław Jary
Dziekan

Załącznik nr 1

Studia Doktoranckie Geografii

Forma studiów: Stacjonarna
Limit miejsc: 13 (w tym : 8 ze stypendium)
Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie :
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;

2) życiorys (CV);
3) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata;
4) jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych(35 mm x 45 mm);
5) kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) wraz
z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
6) odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz
z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię, lub dokument
poświadczający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
7) zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub studiów
jednolitych magisterskich lub dotychczasowego okresu odbywania studiów dla
beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub opinia z zakładu pracy;
8) deklaracja wyboru tematu;
9) oświadczenie opiekuna wybranego tematu – zgoda na opiekę naukową;
10) opinia samodzielnego pracownika naukowego o przydatności do pracy naukowej;
11) kopie pierwszych stron dotychczasowych publikacji.
Zakres tematyczny egzaminu:
1. Współczesne problemy nauk geograficznych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
2. Geografia Polski ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska
3. Metody badań w geografii
4. Pytania związane z wybranym tematem rozprawy doktorskiej
Zasady rekrutacji
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem magistra, magistra inżyniera, lub
równorzędnym lub beneficjenci „Diamentowego Grantu”.

2

Kandydaci deklarują zamiar realizacji jednego z tematów spośród ogłoszonych przez Instytut Geografii i
Rozwoju Regionalnego jako przewidzianych do rozpoczęcia realizacji w roku 2016/2017. W przypadku
większej liczby kandydatów do realizacji jednego tematu, w trakcie procedury rekrutacyjnej będzie
przeprowadzona selekcja i nastąpi wyłonienie jednego kandydata, który uzyskał największą liczbę
punktów.
Kandydaci będą zakwalifikowani na studia na podstawie listy rankingowej, z uwzględnieniem podziału na
miejsca ze stypendium doktoranckim i bez stypendium doktoranckiego. Warunkiem umieszczenia
kandydata na liście rankingowej jest pozytywna ocena z egzaminu kwalifikacyjnego oraz uzyskanie
przynajmniej 1,5 punktu z testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego.
Pozycja kandydata na liście rankingowej odzwierciedla liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym wg następujących zasad:
1. Za egzamin kwalifikacyjny
1. Wynik egzaminu kwalifikacyjnego z geografii (z zakresu tematycznego umieszczonego powyżej)
Ocena: od 0 do 10 punktów. Za ocenę pozytywną uznaje się uzyskanie przynajmniej 4 punktów.
2. Wynik testu pisemnego z języka angielskiego, obejmującego samodzielną wypowiedź pisemną
w języku angielskim na temat związany z tematem pracy doktorskiej oraz pytania testowe sprawdzające
ogólną znajomość języka angielskiego.
Ocena: od 0 do 3 punktów.
3. Średnia ocena z przebiegu dotychczasowych studiów (studiów jednolitych magisterskich lub studiów
pierwszego stopnia i drugiego stopnia, wg proporcjonalnej wagi oceny 50:50 lub z dotychczasowego
okresu studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”.
4,0 i
4,01
4,31
4,61

poniżej
- 4,30
- 4,60
– 5,0

0
1
2
3

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

4. Punkty za działalność naukową
-

artykuł naukowy samodzielny lub współautorstwo pracy zbiorowej jako pierwszy autor - 2 pkt.
artykuł naukowy, współautorstwo - 1 pkt
abstrakt lub aktywny, potwierdzony udział w konferencji naukowej - 0,5 pkt.
udział w realizacji projektów badawczych kierowanych przez pracownika naukowego - 0,5 pkt.

Suma punktów za działalność naukową - maksymalnie 4.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 20 pkt.
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania kandydatów na studia doktoranckie
(Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo obniżenia progu punktowego) – 8 punktów.

Minimalna liczba punktów z egzaminu, konieczna do uzyskania stypendium doktoranckiego – 9, co jest
równoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo dobrej.
Uwaga: W przypadkach, gdy do realizacji jednego tematu aplikuje więcej niż jeden kandydat,
zakwalifikowana zostanie tylko ta osoba, która w postępowaniu rekrutacyjnym uzyska największą liczbę
punktów. Osoby z dalszych miejsc nie będą uwzględniane na zbiorczej liście rankingowej, nawet jeśli
uzyskają ponad 8 punktów.

Zasady rekrutacji cudzoziemców
Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”
przyjmowane na studia doktoranckie prowadzone w języku polskim, jeżeli:

mogą

być

1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim lub
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posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
lub
2. uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia , że ich przygotowanie oraz
stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
Rekrutacja cudzoziemców odbywa się według tej samej procedury, której podlegają obywatele
polscy.
Kandydatów obowiązuje złożenie wyżej wymienionych dokumentów niezbędnych przy
ubieganiu się o przyjęcie na Studia Doktoranckie Geografii oraz dodatkowo:
- zaświadczenia potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia
nauki w języku polskim (wykaz wyznaczonych jednostek znajduje się w odrębnych
przepisach)lub certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub zaświadczenia ze strony
Uniwersytetu Wrocławskiego potwierdzającego znajomość języka polskiego kandydata w
stopniu pozwalającym na podjęcie studiów doktoranckich w języku polskim;
- kopii wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
- zaświadczenia lekarskiego wystawionego w języku polskim lub wystawionego w języku
obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia
studiów;
- polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na
okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub pisemnego
zobowiązania przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ po rozpoczęciu kształcenia.
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Załącznik nr 2

Studia Doktoranckie Geologii

Forma studiów: Stacjonarna , niestacjonarna
Limit miejsc:



5 miejsc ze stypendium doktoranckim – studia stacjonarne
2 miejsca bez stypendium doktoranckiego – studia niestacjonarne

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
2) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata;
3) jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych(35 mm x 45 mm);
4) kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) wraz
z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
5) odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz
z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię, lub dokument
poświadczający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
6) zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub studiów
jednolitych magisterskich lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy
Grant” -zaświadczenie ze studiów pierwszego stopnia lub trzech pierwszych lat
jednolitych studiów magisterskich - dotyczy tylko studiów niestacjonarnych;
7) oświadczenie kierownika zakładu, w którym będzie realizowana rozprawa doktorska;
8) opinia opiekuna naukowego zawierająca tytuł rozprawy doktorskiej oraz zgoda na
opiekę naukowa nad kandydatem.

Zasady rekrutacji
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali kwalifikacje drugiego
stopnia z geologii lub są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”. W czasie egzaminu
kandydaci zostaną poddani testom sprawdzającym sprawność intelektualną, umiejętność
samodzielnego wypowiadania się na piśmie oraz znajomość języka angielskiego. Kandydaci
zobowiązani są także do wykazania się wiedzą objętą programem studiów w swojej
specjalności. Pod uwagę będzie brana średnia ważona ocen ze studiów pierwszego stopnia
(0,6) i drugiego stopnia (0,4) lub średnia ze studiów magisterskich 5-letnich.
Egzamin:
1) Streszczenie w języku polskim angielskiego tekstu z dziedziny Nauk o Ziemi.
Kandydaci otrzymają krótki (2-3 strony A4) tekst geologiczny o charakterze popularnym
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(typowymi przykładami są teksty z „Geotimes”) poświęcony jakiemuś zagadnieniu
z dziedziny nauk o Ziemi. Tekst ten należy streścić w języku polskim, streszczenie nie
powinno przekraczać 250 słów (± 10%).
Kryteriami poprawności streszczenia są: ujęcie w streszczeniu wszystkich ważnych
stwierdzeń z oryginalnego tekstu oraz syntetyczne (w określonej ilości słów) ich
przedstawienie.
Ocena: 1 – 5 punktów.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości słów: maksymalnie 2 pkt.
2) Samodzielne napisanie krótkiego eseju na zadany temat.
Należy napisać w języku polskim krótki esej na zadany ogólny temat z zakresu nauk
o Ziemi; temat wybiera Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna bezpośrednio przed egzaminem z
trzech tematów zaproponowanych przez jej członków. Oceniane będą: umiejętność logicznego,
jasnego i poprawnego językowo formułowania myśli oraz poprawność merytoryczna. Esej nie
powinien przekraczać 1 strony A4 rękopisu (około 300 słów).
Ocena: 1- 5 punktów.
Czas trwania egzaminu - 1 godzina.
Egzamin jest oceniany anonimowo przez każdego z członków Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej (5 osób, w tym przewodniczący, sekretarz oraz 3 członków).
Maksymalna suma punktów możliwa do uzyskania za streszczenie i esej wynosi zatem 50 pkt.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyznaje również punkty:
a) za średnią ocen ze studiów (liczoną w oparciu o oceny ze studiów pierwszego i
drugiego stopnia łącznie),w skali:
powyżej 4,90
4,90 - 4,81 –
4,80 - 4,71 –
4,70 - 4,61 –
4,60 - 4,51 –
4,50 - 4,41 –
4,40 - 4,31 –
4,30 - 4,21 –
4,20 - 4,11 –

–5
4,5
4,0
3,5
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt
pkt.

b) może przyznać od 2,5 do 5 punktów za publikacje kandydata, pod warunkiem
przedstawienia ich oryginałów do wglądu. Pod uwagę będą brane wyłącznie prace
opublikowane.
Lista rankingowa jest tworzona w oparciu o uzyskaną ilość punktów. Aby zdać egzamin należy
mieć co najmniej 25 punktów. W celach stypendialnych uzyskane punkty przelicza się na oceny
wg następującej skali:
powyżej 40 bardzo dobry
32 – 40 dobry
25 – 32 dostateczny
poniżej 25 niedostateczny
Uwaga: Kandydaci na studia niestacjonarne muszą mieć zapewnione przez zakład pracy lub opiekuna
pracy środki finansowe i ewentualne zaplecze badawcze niezbędne do realizacji rozprawy doktorskiej.

Zasady przyjęć cudzoziemców:
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie są zobowiązani przedstawić
dokumenty ukończenia studiów będących odpowiednikiem studiów pierwszego i drugiego
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stopnia na kierunku geologia w Polsce.
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie podlegają rozmowie
kwalifikacyjnej w języku angielskim.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowane na studia doktoranckie prowadzone w języku polskim,
jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim lub posiadają
certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
lub
2) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień
znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów doktoranckich w języku polskim
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Załącznik nr 3
Studia Doktoranckie Ochrony Środowiska
Forma studiów: stacjonarna, niestacjonarna
Limit miejsc:



10 miejsc - studia stacjonarne, w tym 4 na WNZKŚ , bez stypendium na
Wydziale Nauk Biologicznych
5 miejsc bez stypendium doktoranckiego – studia niestacjonarne

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;

2) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata;
3) jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych(35 mm x 45 mm);
4) kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) wraz
z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
5) odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz
z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię, lub dokument
poświadczający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
6) zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub studiów
jednolitych magisterskich lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy
Grant” -zaświadczenie ze studiów pierwszego stopnia lub trzech pierwszych lat
jednolitych studiów magisterskich - dotyczy tylko studiów niestacjonarnych;
7) oświadczenie kierownika zakładu, w którym będzie realizowana rozprawa doktorska;
8) opinia opiekuna naukowego zawierająca tytuł rozprawy doktorskiej oraz zgoda na
opiekę naukowa nad kandydatem.
Zasady rekrutacji
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie
ochrony środowiska, biologii, geologii, geografii, biotechnologii, inżynierii środowiska,
chemii lub kierunków pokrewnych albo mają co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej
lub roczny staż pracy naukowej w podobnych dziedzinach.
Egzamin
1) Streszczenie w języku polskim angielskojęzycznego tekstu z nauk o środowisku
Kandydaci otrzymują krótki (2-3 strony A4) tekst o charakterze popularno-naukowym
poświęcony jakiemuś zagadnieniu z dziedziny ochrony środowiska. Tekst ten należy streścić
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w języku polskim, streszczenie nie powinno przekraczać 250 słów (± 10%).
Kryterium poprawności streszczenia jest: ujęcie w streszczeniu wszystkich ważnych stwierdzeń
z oryginalnego tekstu oraz syntetyczne (w określonej ilości słów) ich przedstawienie.
Ocena: 1–5 punktów, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby słów: maksymalnie2
pkt.
2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dotycząca szeroko pojmowanej problematyki
ochrony środowiska
Oceniane będą: umiejętności językowe oraz umiejętność logicznego, jasnego i poprawnego
językowo formułowania myśli w związkach przyczynowo-skutkowych.
Czas trwania rozmowy: do 15 minut
Ocena: 1- 5 punktów
Czas trwania egzaminu - 1 godzina.
Streszczenie i rozmowa są oceniane anonimowo przez każdego z członków Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej (6 osób, w tym przewodniczący, sekretarz oraz 4 członków).
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za streszczenie i rozmowę kwalifikacyjną
wynosi zatem 60 punktów. W przypadku nieobecności kogokolwiek z w/w, Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna ma prawo prowadzić egzamin zmieniając odpowiednio wymagania punktowe .

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyznaje również punkty:
a) za średnią ocen ze studiów (liczoną w oparciu o oceny ze studiów pierwszego i drugiego
stopnia łącznie), w skali:
powyżej 4,90
4,90 - 4,81 –
4,80 - 4,71 –
4,70 - 4,61 –
4,60 - 4,51 –
4,50 - 4,41 –
4,40 - 4,31 –
4,30 - 4,21 –
4,20 - 4,11 –

– 5,0 pkt.
4,5 pkt.
4,0 pkt.
3,5 pkt.
2,5 pkt.
2,0 pkt.
1,5 pkt.
1,0 pkt
0,5 pkt.

b) może przyznać od 1 do 5 punktów za publikacje kandydata, pod warunkiem przedstawienia
ich oryginałów do wglądu. Pod uwagę będą brane wyłącznie prace opublikowane.
Lista rankingowa jest tworzona w oparciu o uzyskaną liczbę punktów. Aby zdać egzamin należy
uzyskać co najmniej 30 punktów. W celach stypendialnych uzyskane punkty przelicza się na
oceny wg następującej skali:
powyżej 50 - bardzo dobry,
49 – 40 - dobry
39 – 30 - dostateczny
poniżej 30 - niedostateczny
Kandydaci na studia niestacjonarne muszą mieć zapewnione przez zakład pracy lub opiekuna
pracy środki finansowe i ewentualne zaplecze badawcze niezbędne do realizacji rozprawy
doktorskiej.
Zasady rekrutacji cudzoziemców:
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Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie obowiązują identyczne
zasady, z tym, że cały test kwalifikacyjny może odbywać się w języku angielskim.
W przypadku niekompatybilności ocen za średnią ocen ze studiów, zasady przeliczania
punktów za oceny ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie prowadzone w języku polskim,
jeżeli:
1) przedstawią dokumenty ukończenia studiów będących odpowiednikiem studiów pierwszego i
drugiego stopnia w Polsce, na kierunkach ochrona środowiska, biologia, geografia, geologia,
biotechnologia, inżynieria środowiska, chemia.
2) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim lub posiadają
certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na
studia , że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie
studiów doktoranckich w języku polskim.
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