UCHWAŁA Nr 10/DO/2017
Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego
stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku
akademickim 2017/2018
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 9, poz. 268 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
uchwala, co następuje:
§1
1. O przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Wydziale Prawa i Administracji
UMK mogą ubiegać się osoby, legitymujące się tytułem zawodowym magistra kierunku:
1) prawo,
2) administracja,
3) europeistyka,
4) doradztwo podatkowe,
5) prawo ochrony środowiska.
2. O przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Wydziale Prawa i Administracji
UMK mogą ubiegać się także laureaci w konkursie „Diamentowy Grant”.
§2
1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia są:
1) rozmowa kwalifikacyjna,
2) dodatkowe kwalifikacje kandydata,
3) udokumentowane osiągnięcia naukowe,
4) ostateczny wynik studiów.
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§3
Kandydat przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinien dołączyć deklarację
sprawowania opieki naukowej przez pracownika naukowego posiadającego co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych.

§4
1. Rozmowa kwalifikacyjna ma służyć autoprezentacji Kandydata i dotyczyć jego planów
naukowych związanych z przedmiotem rozprawy doktorskiej oraz
kwalifikacji, osiągnięć i innych form aktywności

dodatkowych

naukowej mających znaczenie dla

oceny kandydata przez komisję.
2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia konkretne plany naukowe, w tym
prezentację planów badawczych, koncepcję rozprawy doktorskiej i związane z tym
zamierzenia naukowe Kandydata.
3. Za przebieg rozmowy kwalifikacyjnej Komisja przyznaje maksymalnie 10 punktów.
§5
Na dodatkowe kwalifikacje kandydata składają się:
1. udokumentowana certyfikatem znajomość języków obcych (maksymalnie 10 punktów),
2. ukończone studia na drugim kierunku lub studia podyplomowe (maksymalnie 5 punktów),
3. uzyskane stypendia lub nagrody oraz odbyte staże (maksymalnie 10 punktów).

§6
1. Udokumentowane osiągnięcia naukowe stanowią:
1) recenzowane artykuły opublikowane w czasopismach naukowych, pracach
zbiorowych, studiach albo materiałach pokonferencyjnych. Za udokumentowane
osiągnięcia naukowe uznaje się:
a) autorstwo lub współautorstwo recenzowanych publikacji naukowych punktowanych
- przyznanie punktów za publikacje uzależnione jest od przedstawienia kopii pierwszej
strony publikacji lub potwierdzenia od wydawcy czasopisma o przyjęciu publikacji do
druku;
- liczba przyznanych punktów równa się liczbie punktów zgodnie z listą czasopism
punktowanych MNSiW;
- za monografię przyznaje się 25 pkt, za monografię wybitną 50 pkt;
- za rozdział w monografii, w tym recenzowanej monografii pokonferencyjnej,
przyznaje się 4 pkt;
2

b) autorstwo publikacji naukowych (recenzowanych) niepunktowanych
- przyznanie punktów za publikacje uzależnione jest od przedstawienia kopii pierwszej
strony publikacji lub potwierdzenia od wydawcy czasopisma o przyjęciu publikacji do
druku;
- za każdą publikację przyznaje się 1 pkt.
2) Niepublikowane referaty wygłoszone na konferencjach naukowych potwierdzone
certyfikatem organizatora konferencji (maksymalnie 8 punktów). Punkty przyznaje się
za tzw. czynny udział w konferencjach według następujących zasad:
a) wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej: 3 pkt;
b) przedstawienie posteru na konferencji międzynarodowej: 1 pkt;
c) wygłoszenie referatu na konferencji krajowej: 2 pkt;
d) przedstawienie posteru na konferencji krajowej: 1 pkt;
e) wygłoszenie referatu na konferencji studenckiej lub studencko – doktoranckiej lub
innej konferencji naukowej organizowanej przez co najmniej jeden ośrodek
akademicki: 2 pkt;
f) za przedstawienie posteru na konferencji studenckiej lub studencko – doktoranckiej:
1 pkt.
2. Za konferencję międzynarodową uznaje się taką, w której minimum 30% prelegentów
posiada afiliację zagranicznego ośrodka naukowego. Za konferencję krajową uznaje się taką,
w której prelegenci reprezentują minimum pięć ośrodków akademickich.
§7
Ostateczny wynik studiów brany pod uwagę mnożony jest przez 6. Maksymalnie Komisja
może przyznać 30 punktów.
§8
1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi suma punktów uzyskanych przez
Kandydata obliczana według tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Na podstawie punktacji uzyskanej przez Kandydatów tworzy się listę rankingową.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Wydziału

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
Dziekan
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Załącznik
do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Nr 10/DO/2017
z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad
postępowania kwalifikacyjnego na studia trzeciego stopnia
na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2017/2018
Lp.

Elementy postępowania
kwalifikacyjnego

Ocena
Maksymalna liczba
cząstkowa
przyznanych
-maksymalna
punktów
liczba punktów

1.

Rozmowa kwalifikacyjna

2.a

Dodatkowe kwalifikacje
kandydata – udokumentowana
10
certyfikatem* znajomość języków
obcych.
Dodatkowe kwalifikacje
kandydata – ukończone** studia
5
na drugim kierunku i studia
podyplomowe.
Dodatkowe kwalifikacje
kandydata – stypendia, nagrody,
10
staże, udział w grantach NCN itp.
***
Udokumentowane osiągnięcia
Suma punktów
naukowe – opublikowane
obliczonych
recenzowane artykuły
według § 4
Udokumentowane osiągnięcia
naukowe – niepublikowane
8
referaty wygłoszone na
konferencjach naukowych.
Ostateczny wynik ze studiów.
30

2.b.

2.c.

3.a.

3.b.

4.

10

10

25

Suma punktów
obliczonych według
§4
8

30

** Ukończone studia:

* Certyfikaty:
a) A1 (początkujący) – 1 pkt

a) magisterskie – 5 pkt.

b) A2 (podstawowy) – 2 pkt.
podstawą uzyskania

b) licencjackie – 3 pkt (inne niże te, które były
tytułu zawodowego magistra w dziedzinie określonej w § 1
uchwały)

c) B1 (średnio zaawansowany) – 3 pkt.
d) B2 (zaawansowany) – 4 pkt.

c) podyplomowe – 1 pkt
(niezależnie od liczby
uzyskanych dyplomów)

e) C1 (bardzo zaawansowany) – 5 pkt
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f) C2 ( znajomość płynna ) – 6 pkt.
g) TOLES – F (2 pkt.), H (3 pkt.), A (5 pkt.)

*** Za dodatkowe kwalifikacje Kandydata (pkt 2c tabeli) uważa się:
a. uzyskane stypendium MNSiW lub udział w grancie NCN lub uzyskane naukowe
stypendium międzynarodowe lub zagraniczne – 3 pkt,
b. udział w wymianie studenckiej, zakończony pozytywnie zdanymi egzaminami i
zaliczeniami (Erasmus – 2 pkt, MOST – 1 pkt),
c. inną aktywność w trakcie studiów: staże, praca w ramach Uniwersyteckiej Poradni
Prawnej, członkostwo w zarządzie koła naukowego – po 1 pkt za każdy przejaw
aktywności,
d. działalność w Wydziałowej lub Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub
organach kolegialnych Wydziału lub Uczelni albo ponaduczelnianych organach
samorządu studenckiego – 1 pkt
e. organizacja konferencji krajowej – 1 pkt (w przypadku większej liczby konferencji
przyznaje się maksymalnie 2 pkt)
f. posiadane uprawnienia zawodowe lub ukończona aplikacja albo udokumentowane
doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w której Kandydat zamierza przygotować
rozprawę doktorską – 5 pkt,
g. uzyskane nagrody w konkursach o charakterze naukowym (wydziałowych lub
ogólnopolskich i międzynarodowych), przykładowo na najlepszą pracę
dyplomową, zorganizowaną konferencję studencką, nagrodzone inne aktywności
studenckie – po 1 pkt):
- konkurs wydziałowy: 1 pkt
- konkurs ogólnopolski: 2 pkt
- konkurs międzynarodowy (w tym laureaci bądź finaliści moot – court’u): 3 pkt
h. inne osiągnięcia: organizacja krajowych lub międzynarodowych projektów o
charakterze edukacyjnym: 2 pkt
 w sumie maksymalnie 10 pkt
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