
Załącznik nr 3 do uchwały nr 155/2019 
z dnia 16 maja 2019 r. 

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej 

Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez  

Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  

na rok akademicki 2019/2020 

 

 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uzyskują w postępowaniu kwalifikacyjnym punkty rekrutacyjne 

za:  

1) średnią ocen za okres studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za 

okres studiów ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami drugiego stopnia 

lub jednolitymi studiami magisterskimi (bez ocen za egzaminy dyplomowe), przy czym liczbę 

punktów oblicza się według zasady:  

2,01 – 3,00 – 2 pkt; 

3,01 – 4,00 – 4 pkt; 

4,01 – 4,50 – 6 pkt; 

4,51 – 5,00 – 8 pkt. 

2) ocenę autorskiego projektu badawczego według następujących kryteriów: 

a) poziom naukowy projektu i jego poprawności metodologicznej – nie więcej niż 18 

pkt. 

b) ocena nowatorstwa projektu – nie więcej niż 8 pkt. 

c) wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej – nie więcej niż 5 pkt. 

d) ocena możliwości realizacji projektu według wskazanych założeń – nie więcej niż 5 

pkt. 

- przy czym łączna liczba punktów przyznanych za ocenę autorskiego projektu 

badawczego  nie może być większa niż 36. 

3) osiągnięcia naukowe według następujących kryteriów:  

a) artykuły opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach recenzowanych, 

umieszczonych na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego – po 1 pkt, łącznie nie więcej niż 4 pkt,  

b) monografie lub monografie pod redakcją – 2 pkt, łącznie nie więcej niż 4 pkt, 

c) nagrody zdobyte na ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach 

studenckich towarzystw naukowych lub innych towarzystw naukowych, nagrody 

rektora dla najlepszych studentów i absolwentów, nagrody ministra – po 1 pkt, 

łącznie nie więcej niż 3 pkt,  

d) kierowanie projektami badawczymi finansowanymi ze środków uczelni 

macierzystych lub zewnętrznych (min. takich jak: NCN, NCBiR, MNiSW) lub bycie 

wykonawcą projektów badawczych finansowanych ze środków uczelni 

macierzystych lub zewnętrznych – po 3 pkt, łącznie nie więcej niż 6 pkt, 

e) dodatkowy nowożytny język obcy, inny niż język angielski, którego znajomość jest 

potwierdzona certyfikatem – nie więcej niż 1 pkt,  



f) udział w konferencjach naukowych potwierdzony certyfikatem lub innym 

dokumentem potwierdzającym udział – nie więcej niż 1 pkt, 

g) aktywne członkostwo w pracach kół naukowych – nie więcej niż 1 pkt. 

– przy czym łączna liczba punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe nie może być 

większa niż 20.  

4) rozmowę kwalifikacyjną 

a) zakres rozmowy obejmować będzie dotychczasowe doświadczenia naukowo-

badawcze kandydata, prezentację przez kandydata złożonego w toku rekrutacji 

projektu badawczego, dyskusję na temat projektu badawczego (jego założeń oraz 

realizacji) oraz planów naukowych.– nie więcej niż 12 pkt., przy czym uzyskanie co 

najmniej 6 pkt. stanowi ocenę pozytywną 

b) Część rozmowy kwalifikacyjnej dotycząca streszczenia projektu prowadzona będzie 

w języku angielskim, równocześnie będzie ona więc stanowić formę egzaminu 

kompetencji językowych kandydatów na studia. Znajomość języka angielskiego, 

oceniana będzie przez członka komisji rekrutacyjnej, wymienionego w §2 ust. 2 lit. C. 

uchwały dotycząca  – nie więcej niż 4 pkt., przy czym uzyskanie co najmniej 2 pkt. 

stanowi ocenę pozytywną 

-  przy czym łączna liczba punktów przyznanych za wynik rozmowy kwalifikacyjnej nie 

może być większa niż 16. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie 

ocen pozytywnych z obu części rozmowy. 

2. Łączna liczba punktów rekrutacyjnych przyznanych w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być 

większa niż 80.  


