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Za cznik nr 14 

  
Nazwa Wydzia u Wydzia  Matematyki i Informatyki
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Matematyki 
Dyscyplina naukowa Matematyka

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma post powania 

rekrutacyjnego
 egzamin kwalifikacyjny (ustny lub 

pisemny); rozmowa kwalifikacyjna*
Ustny egzamin kwalifikacyjny (w uzasadnionych przypadkach 
komisja rekrutacyjna mo e podj  decyzj  o realizacji 
egzaminu ustnego w formie zdalnej).
 

2. Zakres tematyczny egzaminu 
kwalifikacyjnego/rozmowy 
kwalifikacyjnej 
 

Zakres wymaga  obejmuje przedmioty wyk adane na studiach 
matematycznych, w szczególno ci analiz  I � III, algebr  
liniow  i algebr  I, równania ró niczkowe, elementy topologii 
metrycznej i teorii mnogo ci, rachunek prawdopodobie stwa i 
statystyk .
 

3. Zalecana literatura - 
 

4. Kryteria oceny  
 Szczegó owe kryteria oceny

 
W trakcie egzaminu kandydaci odpowiadaj  na pi  pyta , z 
których dwa dotycz  matematycznych zainteresowa  
naukowych kandydata, a pozosta e dotycz  przedmiotów 
matematycznych zaliczonych przez kandydata podczas 
studiów. Ka da odpowied  jest oceniana w skali 0 do 10 
punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzona 
jest lista rankingowa.
Kandydat, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, 
zostaje zakwalifikowany do wpisania na list  doktorantów 
zgodnie z list  rankingow  w ramach limitu miejsc. 
 
W uzasadnionych merytorycznie przypadkach mo liwe jest 
zorganizowanie naboru doktoranta, maj cego realizowa  
finansowany zewn trznie projekt badawczy, z pomini ciem 
wyznaczonego harmonogramu rekrutacji do Kolegium
Doktorskiego Matematyki. W procedurze kwalifikacyjnej mog  
zosta  uwzgl dnione dodatkowe wymagania stawiane 
kandydatom do realizacji projektu badawczego. 
 
Przed przyst pieniem do egzaminu kandydata, który nie 
posiada tytu u magistra, magistra in yniera lub tytu u 
równorz dnego, a ubiega si  o przyj cie do Szko y Doktorskiej 
na podstawie art. 186 ust.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie 
Wy szym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r., komisja rekrutacyjna, 
na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, 
podejmuje decyzj  o jego dopuszczeniu (lub niedopuszczeniu) 
do post powania kwalifikacyjnego. 
Decyzja podejmowana jest wi kszo ci  g osów. Podj ta 
decyzja jest opisywana w protokole opisowym z rekrutacji.

Minimalna liczba punktów niezb dna 
do uzyskania pozytywnego wyniku 
post powania rekrutacyjnego

25 

Maksymalna liczba punktów mo liwa 
do uzyskania w czasie post powania 
rekrutacyjnego

50 

5. J zyk post powania 
rekrutacyjnego

J zyk polski lub j zyk angielski

6. Wymagane dokumenty 1. podanie w sprawie przyj cia do Szko y Doktorskiej, 
wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez 
kandydata wraz ze zgod  na przetwarzanie danych 
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osobowych na potrzeby post powania kwalifikacyjnego i 
ewentualnego kszta cenia w Szkole Doktorskiej; 

2. jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy 
wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm); 

3. kserokopia dyplomu uko czenia studiów drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich lub równorz dnych 
wraz z orygina em do wgl du, celem potwierdzenia 
zgodno ci przez uczelni  lub za wiadczenie o uko czeniu 
studiów drugiego stopnia (w przypadku tegorocznych 
absolwentów � dyplom dostarczany w terminie 
pó niejszym) lub w wyj tkowych przypadkach, 
uzasadnionych najwy sz  jako ci  osi gni  naukowych - 
kserokopia dyplomu uko czenia studiów pierwszego 
stopnia lub za wiadczenie ze swojego dziekanatu o 
uko czeniu trzeciego roku jednolitych studiów 
magisterskich.  
Uwaga. Kandydat, który legitymuje si  dyplomem 
uko czenia wydanym w j zyku obcym sk ada kserokopi  
dyplomu (wraz z orygina em do wgl du) oraz jego 
t umaczenie na j zyk polski. T umaczenie musi by  
po wiadczone przez t umacza przysi g ego. 
Dyplom uzyskany za granic  wymaga uwierzytelnienia w 
formie legalizacji albo apostille;

4. opinia samodzielnego pracownika naukowego o 
przydatno ci kandydata do pracy naukowej, zawieraj ca 
pisemn  zgod  na pe nienie funkcji promotora; 

5. suplement do dyplomu zawieraj cy wykaz zrealizowanych 
przedmiotów wraz z ocenami ze studiów; 

6. o wiadczenie kandydata, zawieraj ce informacje: czy 
posiada stopie  doktora, czy jest pracownikiem naukowym 
lub nauczycielem akademickim, czy jest doktorantem 
innego kolegium Szko y Doktorskiej UWr lub innej Szko y 
Doktorskiej; 

7. kandydaci nieposiadaj cy tytu u magistra, magistra 
in yniera lub tytu u równorz dnego, o których mowa w art. 
186 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wy szym i Nauce 
z dnia 20 lipca 2018 r., dostarczaj  opini  samodzielnego 
pracownika naukowego, uzasadniaj c  wysoki poziom 
dorobku naukowego kandydata. 
 

 


