
Punktacja  

w postępowaniu konkursowym na Międzynarodowe Studia Doktoranckie  

w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

 
Nazwisko i imię ………………………………………………………… 

 

OCENA PREDYSPOZYCJI DO PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ  KANDYDATA  

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEJ DOKUMENTACJI 
 

1. Średnia ocen ze studiów  

2. Ocena projektu badawczego            

3. Ocena potencjału metodologicznego kandydata dokonana między 

innymi na podstawie listu/listów referencyjnego/-ych (max. 3) 

dotyczącego/-ych  dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy 

naukowo-badawczej 

4. Ocena dotychczasowego dorobku naukowego kandydata 

a) prace opublikowane i/lub przyjęte do druku bez IF                                                                 

-  gdy pierwszy autor,                                                                                 

-  gdy współautor,                                                                                                                                                                                     

b) prace opublikowane i/lub przyjęte do druku z IF>0  i < 1                                                     

- gdy pierwszy autor,                                                                                   

- gdy współautor,                                                                                                           

c)  prace opublikowane i/lub przyjęte do druku z IF >=1.00 i < 3                                           

- gdy pierwszy autor,                                                                                  

-  gdy współautor,                                                                                                  

d)  prace opublikowane i/lub przyjęte do druku z IF>=3.00                                                     

- gdy pierwszy autor,                                                                                      

- gdy współautor,                                                                                                      

e) prace i/lub streszczenia zjazdowe,z pierwszym autorstwem 

prezentowane na konferencjach naukowych:                                            

- krajowych,                                                                                                    

- międzynarodowych,                                                                                               

(w punkcie e) można uzyskać maksymalnie 5 pkt.  
konieczna analiza bibliometryczna potwierdzona przez Bibliotekę UMB/ innej 

uczelni lub przyjęcia pracy przez redakcję czasopisma,  konieczność 

potwierdzenia formy prezentacji pracy, a w przypadku gdy Kandydat prezentował 

pracę, ale nie jest jej pierwszym lub drugim autorem – konieczność imiennego 

potwierdzenia prezentacji, każdą pracę naukową  można zgłosić tylko raz 

5. Praktyka/Praca  naukowa w instytucie badawczym  (co najmniej 1 

miesiąc)  

6. Staż/praktyka dydaktyczna zagraniczna (co najmniej 1 miesiąc)  

 

7. Certyfikat ze znajomości języka angielskiego 

a) certyfikat B2          

b) certyfikat C1   

c) certyfikat C2 

f) inny certyfikat językowy                       

Średnia 
(0 -10pkt)  

 

 

3 pkt za list 

 

                               

 

2 pkt za pracę    

1 pkt za pracę       

                                                                         

3 pkt za pracę     

2 pkt za pracę 

 

4 pkt za pracę      

3 pkt za pracę 

 

5 pkt za pracę   

4 pkt za pracę 

 

 

1 pkt za pracę                 

2 pkt  za pracę 

 

 

  

 

 

 

1 pkt za miesiąc 

 

1 pkt za miesiąc 

(>20 h/ms) 

0-3 pkt 

1 pkt 

2 pkt 

3 pkt 

1 pkt 
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Uzyskanie przez kandydata punktacji niższej niż 7 pkt dla projektu badawczego powoduje 

dyskwalifikację kandydata z dalszego postępowania konkursowego  

 

 

OCENA POTENCJAŁU MOTYWACYJNEGO, NAUKOWEGO I ZNAJOMOŚCI JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ 

 

1. Ocena znajomości języka angielskiego przeprowadzona  podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej Nie może być niższa niż 3 pkt   

2. Ocena potencjału motywacyjnego i naukowego kandydata 

wynikająca z  rozmowy kwalifikacyjnej     

3.  Ocena potencjału naukowego kandydata wynikająca z  rozmowy 

kwalifikacyjnej                                                                  

 

0-5 pkt 

 

0-5 pkt 

 

0-5 pkt 

 

….…… 

………… 

 

…………       

 

Uzyskanie przez kandydata punktacji łącznej niższej niż 9 pkt i/lub mniej niż 3 pkt za 

znajomość języka angielskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia doktoranckie. 

 

 



 


