
UCHWAŁA Nr 10/DO/2016 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 12 kwietnia 2016 r. 

  

w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego 

stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2016/2017 

 

 Na podstawie § 58 ust. 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 

dnia 22 października 2013 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2013 r., nr 10, poz. 298 ze zm.) w 

związku z § 6 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2012 r., nr 3, poz. 97, ze zm.) 

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji 

w głosowaniu jawnym jednomyślnie (uprawnione 63 osoby, obecne 44 osoby, oddano 33 

głosy, w tym za 33 głosy) 

uchwala co następuje: 

 

1. O przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Wydziale Prawa i Administracji 

UMK mogą ubiegać się osoby, legitymujące się tytułem zawodowym magistra kierunku: 

a) prawo, 

b) administracja, 

c) europeistyka, 

d) doradztwo podatkowe. 

 

2. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia są: 

a) rozmowa kwalifikacyjna, 

b) dodatkowe kwalifikacje kandydata, 

c) udokumentowane osiągnięcia naukowe, 

d) ostateczny wynik studiów. 

 

3. Rozmowa kwalifikacyjna ma służyć autoprezentacji kandydata  i dotyczyć jego  planów 

naukowych związanych z przedmiotem rozprawy doktorskiej oraz  dodatkowych kwalifikacji, 

osiągnięć i innych form aktywności  naukowej mających znaczenie dla oceny kandydata 

przez komisję. Za autoprezentację kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów.  



Za pozytywną opinię promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego  

o kandydacie przyznaje  się 10 pkt. 

4. Na dodatkowe kwalifikacje kandydata składają się: 

a) udokumentowana certyfikatem znajomość języków obcych (maksymalnie 10 punktów), 

b) ukończone studia na drugim kierunku i studia podyplomowe (maksymalnie 5 punktów), 

c) uzyskane stypendia i nagrody oraz odbyte staże (maksymalnie 5 punktów). 

 

5. Udokumentowane osiągnięcia naukowe stanowią: 

a) recenzowane artykuły opublikowane w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych, 

studiach albo materiałach pokonferencyjnych (maksymalnie 5 punktów), 

b) niepublikowane referaty wygłoszone na konferencjach naukowych potwierdzone 

certyfikatem organizatora konferencji (maksymalnie 5 punktów). 

 

6. Ostateczny wynik studiów – obliczany zgodnie z § 60 Regulaminu studiów UMK – jest 

przeliczany na punkty według następującej zasady: wynik studiów przemnożony przez 10, tj. 

maksymalnie 50 punktów. 

 

7. Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów uzyskanych przez 

kandydata obliczana według tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Wydziału 

              dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK 

           p.o. Dziekana 

        

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Nr 10/DO/2016 

z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad  

postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia  

na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2016/2017 

 

Lp. Elementy postępowania 

kwalifikacyjnego 

Ocena cząstkowa 

-maksymalna 

liczba punktów 

Maksymalna liczba  

przyznanych 

punktów 

1. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna   

10 

 

 

20 Opinia promotora pracy magisterskiej 

lub przyszłego opiekuna naukowego. 

 

10 

2.a Dodatkowe kwalifikacje kandydata – 

udokumentowana certyfikatem* 

znajomość języków obcych. 

 

10 

 

 

 

 

 

20 2.b. Dodatkowe kwalifikacje kandydata – 

ukończone** studia na drugim kierunku 

i studia podyplomowe. 

 

5 

2.c. Dodatkowe kwalifikacje kandydata – 

stypendia, nagrody, staże. 

 

5 

3.a. Udokumentowane osiągnięcia naukowe 

–recenzowane artykuły opublikowane 

***. 

 

5 

 

 

10 

3.b. Udokumentowane osiągnięcia naukowe 

– niepublikowane referaty wygłoszone 

na konferencjach naukowych. 

 

5 

 

4. Ostateczny wynik ze studiów. 50 50 

 Ogólna liczba punktów: 100 100 

* Certyfikaty:          ** Ukończone studia:     *** Opublikowane artykuły:  

a) A1 (początkujący) – 1 pkt             a) magisterskie – 5 pkt.  a) 1 publikacja – 1 pkt  

b) A2 (podstawowy) – 2 pkt.             b) licencjackie – 3 pkt   b) 2 publikacje – 2 pkt.  

c) B1 (średnio zaawansowany) – 3 pkt.           c) podyplomowe – 1 pkt   c) 3 publikacje – 3 pkt.   

d) B2 (zaawansowany) – 4 pkt.                         (niezależnie od liczby   d) 4 publikacje – 4 pkt.                   

                            uzyskanych dyplomów) 

e) C1 (bardzo zaawansowany) – 5 pkt                             e) 5 i więcej publikacji – 5 pkt.     

f) C2 ( znajomość płynna ) – 6 pkt. 

g) TOLES – F (2 pkt.), H (3 pkt.), A (5 pkt.)     

 

Przewodniczący Rady Wydziału 

              dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK 

           p.o. Dziekana 


