
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr 277/2020  

z dnia 29 stycznia 2020 r.  

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ DS. SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

Z POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

 
Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej w składzie:  

 

1) przewodniczący Komisji – Kierownik/-czka Szkoły Doktorskiej:  

 

………………………………………….....  

 

2) pozostali członkowie Komisji:  

 
…………………………………………………………. ………………………………..………………………….  

…………………………………………………………. ………………………………..………………………….  

…………………………………………………………. ………………………………..………………………….  

 

stwierdza, że kandydat: 

……………………………………………………………………………..………. ,  

 
(imię i nazwisko kandydata) 

 

 

numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oraz nazwę państwa, które go wydało: 

………………………………………….…………………………………………,  

 

 

uzyskał następujące wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym do Szkoły Doktorskiej: 

 

Lp

. 

Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym  

Punktacja 

1 ŚREDNIA OCEN za okres studiów drugiego stopnia / 

jednolitych studiów magisterskich / za okres studiów 

ukończonych za granicą, uznanych za równorzędne ze 

studiami drugiego stopnia lub jednolitymi studiami 

magisterskimi*  

liczbę punktów oblicza się według zasady:  

2,01 – 3,00 – 1 pkt; 

3,01 – 4,00 – 2 pkt; 

4,01 – 4,50 – 3 pkt; 

4,51 – 5,00 – 4 pkt. 

nie więcej niż 4 pkt Liczba punktów 

 

2 Ocena autorskiego projektu badawczego. nie więcej niż 36 pkt Liczba 

punktów 

Łączna 

liczba 

punktów 

Poziom naukowy projektu i jego poprawność 

metodologiczna.  

nie więcej niż 18 pkt   

Ocena nowatorstwa projektu  nie więcej niż 8 pkt  

Wpływ realizacji projektu na rozwój 

dyscypliny naukowej. 

nie więcej niż 5 pkt  

Ocena możliwości realizacji projektu według nie więcej niż 5 pkt  



wskazanych założeń. 

3 Osiągnięcia naukowe. nie więcej niż 24 pkt Liczba 

punktów 

Łączna 

liczba 

punktów 

Artykuły opublikowane lub przyjęte do druku 

w czasopismach recenzowanych, 

umieszczonych na liście czasopism 

punktowanych Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 

267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 

późn. zm. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85). 

- po 2 pkt dla 

artykułów do 100 

punktów, 

- po 3 pkt dla 

artykułów powyżej 

100 punktów, 

- łącznie nie więcej niż 

6 pkt 

  

Monografie lub redakcje monografii 

(wliczając rozdziały w monografiach 

za  200/300 pkt). 

- po 3 pkt za 

monografie,   

- po 2 pkt za redakcję 

monografii oraz 

rozdziały w 

monografiach za 

200/300 pkt 

- łącznie nie więcej niż 

6 pkt 

 

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 

 

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, za 

kierowanie   

- po 1 pkt za 

wykonanie  

- łącznie nie więcej niż 

6 pkt 

 

Aktywny udział w konferencjach naukowych 

potwierdzony certyfikatem lub innym 

dokumentem (referat, poster, prezentacja). 

nie więcej niż 3 pkt  

4 Rozmowa kwalifikacyjna. nie więcej niż 16 pkt Liczba 

punktów 

Łączna 

liczba 

punktów 

Rozmowa obejmująca dotychczasowe 

doświadczenia naukowo-badawcze kandydata, 

prezentacja przez kandydata złożonego w toku 

rekrutacji projektu badawczego, dyskusja na 

temat projektu badawczego (jego założeń oraz 

realizacji) oraz planów naukowych. 

nie więcej niż 12 pkt   

Ocena kompetencji językowych kandydata. nie więcej niż 4 pkt  

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH W POSTĘPOWANIU 

KWALIFIKACYJNYM 

 

     /80 

 
 Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym łącznie nie więcej niż 80 punktów.  



 Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest otrzymanie 

przez kandydata co najmniej 40 punktów oraz pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Komisja Rekrutacyjna ds. Szkoły Doktorskiej postanawia zakwalifikować / nie zakwalifikować* 

kandydata: ……………………….………………………………………. (imię i nazwisko kandydata)    

do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej, na miejscu ….. (wpisać pozycję na liście rankingowej) listy rankingowej. 

* Zaznaczyć właściwe. 

 

1) przewodniczący Komisji – Kierownik/-czka Szkoły Doktorskiej:  

 

………………………..…………………………………………………….......  

 

2) pozostali członkowie Komisji (imię i nazwisko, podpis):  

 

 

………………………..…………………………………………………….......  

 

 

………………………..…………………………………………………….......  

 

 

………………………..…………………………………………………….......  

 

 

………………………..…………………………………………………….......  

 

 

………………………..…………………………………………………….......  

 

 


