
Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 15/2021/2022 

                                                                                                                                                                       Senatu UKW z dnia 2 marca 2021 r.  

 

Kwestionariusz kandydata do Szkoły Doktorskiej UKW w roku akademickim 2021/2022 
dla kandydatów z dziedziny: nauk inżynieryjno-technicznych; nauk ścisłych i przyrodniczych; nauk społecznych oraz nauk humanistycznych.  

w dyscyplinie: ……………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko: 

PESEL:  

 

LP. 
KRYTERIUM WYPEŁNIA KANDYDAT 

Potwierdzenie 
komisji 

rekrutacyjnej 

Analiza dokumentów złożonych przez kandydata 

1 Średnia ocen z toku studiów 
od 4,00 do 4,20 – 1 punkt 
od 4,21 do 4,40 – 2 punkty 
od 4,41 do 4,60 – 3 punkty 
od 4,61 do 4,80 – 4 punkty 
od 4,81 do 5,00 – 5 punktów 

Studia I stopnia 
zaświadczenie/suplement* 

Studia II stopnia 
zaświadczenie/suplement* 

Jednolite studia magisterskie 
zaświadczenie/suplement* 

 

    

średnia: 

2 Aktywność naukowa kandydata*: 
(od 2016 do 2021 roku) kandydat wypisuje wszystkie udokumentowane osiągnięcia  

Nazwa osiągnięcia  
(w przypadku artykułów należy podać adres bibliograficzny) 

Dokument potwierdzający 
Typ osiągnięcia  

(wg wykazu osiągnięć) 
 

1.    

2.    

3.    

4.    



5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

3 Dodatkowa aktywność kandydata*: 
(od 2016 do 2021 roku) kandydat wypisuje wszystkie udokumentowane osiągnięcia 

Nazwa osiągnięcia Dokument potwierdzający 
Typ osiągnięcia 

(wg wykazu osiągnięć) 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Uwagi:  

 
 
 
                                                                       …………………………………………………………………… 
                                                                         czytelny podpis kandydata do szkoły doktorskiej 
 



 

 

 
*AKTYWNOŚĆ NAUKOWA – WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH  

 

• monografia naukowa 

• redakcja monografii naukowej 

• rozdział w monografii naukowej 

• artykuł w czasopiśmie naukowym 

• artykuł naukowy w czasopiśmie studenckim/doktoranckim 

• publikacja naukowa przyjęta do druku (zaświadczenie z wydawnictwa/redakcji czasopism) 

• czynny udział w konferencji międzynarodowej; krajowej/lokalnej; studenckiej/doktoranckiej 

• udział w projekcie badawczym (granty)* 

• patent, wdrożenie 

• inne osiągnięcia naukowe 
 
       *na postawie zaświadczenia wydawanego przez kierownika projektu 
 

AKTYWNOŚĆ DODATKOWA – WYKAZ OSIĄGNIĘĆ DODATKOWYCH: 

 

• ukończony kierunek studiów zbieżny z dyscypliną/obszarem badań 

• praca w kołach naukowych 

• osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki 

• udział w programach wymiany studentów 

• nagrody i wyróżnienia naukowe 

• stypendia naukowe 

• wolontariat 

• inne 

 


