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Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji obowiązujące w Szkole Doktorskiej Nauk
Medycznych i Nauk o Zdrowiu w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym
O przyjęcie do szkoły może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art.
186 ust. 2 ustawy.
Spełnienie tego wymogu jest weryfikowane na etapie potwierdzenia rejestracji.
Ubieganie się o realizację projektu wymagającego samodzielnego wykonywania czynności
medycznych na pacjentach przez doktoranta, możliwe jest tylko w przypadku:
1. absolwentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego posiadających aktualne
prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej
Polski lub składających oświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego do końca roku
kalendarzowego, w którym przeprowadzana jest rekrutacja oraz oświadczenie o złożeniu
Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego,
2. absolwentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia posiadających aktualne
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty na terenie
Rzeczypospolitej Polski.
Język postępowania rekrutacyjnego
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim i zawiera elementy sprawdzające znajomość
języka angielskiego.
Przebieg postępowania rekrutacyjnego
Postępowanie składa się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie komisja ocenia złożone przez kandydata(kę) dokumenty potwierdzające:
1. średnią ocen ze studiów uzyskanych przez kandydata(kę), obliczoną zgodnie
z regulaminem uczelni, która wydała dyplom, ocenione w skali: 0-15 punktów wg
następującej skali punktowej;
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W przypadku:
a) ukończenia przez kandydata(kę) studiów pierwszego i drugiego stopnia, średnią ocenę
ze studiów stanowić będzie średnia arytmetyczna;
b) gdy oceny na studiach realizowanych przez kandydata(kę) nie były wyrażane wg skali
od 2,0 do 5,0 w celu przeliczenia przy obliczeniu średniej wykorzystuje się wzór:
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gdzie:
S1 – minimalna ocena w starej skali;
S2 – maksymalna ocena w starej skali;
Wold – średnia ocen ze studiów, obliczona zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała
dyplom;
Wnew – średnia wyliczona wg skali 2-5.
2. dorobek naukowy oceniony według następującej skali punktowej:
1) maksymalnie trzy publikacje w czasopismach naukowych uwzględnionych
na listach A, B i C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
a) za każdy punkt przyznany czasopismu kandydat(ka) otrzymuje 0,25 punktu, jeśli
jest pierwszym autorem, maksymalnie jednak 7 punktów za jeden artykuł;
w przypadku autorów wskazanych za równorzędnych pierwszych autorów pracy
zastrzega się, że pierwszym autorem jest autor wpisany jako pierwszy na liście
autorów,
b) za każdy punkt przyznany czasopismu kandydat(ka) otrzymuje 0,1 punktu, jeśli
jest drugim lub kolejnym autorem, maksymalnie jednak 3 punkty za jeden
artykuł,
- za cały zgłoszony dorobek publikacyjny kandydat(ka) może otrzymać
maksymalnie 21 punktów;
2) aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych jako pierwszy lub prezentujący
autor:
a) za każdą pracę/prezentację – 1 punkt,
- za cały zgłoszony dorobek konferencyjny kandydat(ka) może otrzymać
maksymalnie 3 punkty;
3) nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe inne niż związane z udziałem
w konferencjach:
a) za każdą nagrodę 1 punkt,
- za wszystkie zgłoszone nagrody kandydat(ka) może otrzymać maksymalnie
2 punkty;
4) zgłoszenia patentowe:
a) międzynarodowe 2 punkty,
b) krajowe 1 punkt,
- za wszystkie zgłoszenia patentowe kandydat(ka) może otrzymać maksymalnie
2 punkty;
5) kierownictwo projektu naukowego uzyskanego w drodze konkursu finansowanego:
a) ze źródeł zewnętrznych 7 punktów,
b) ze źródeł uczelnianych 3 punkty
- za kierowanie projektami naukowymi kandydat(ka) może otrzymać maksymalnie
7 punktów.
Po pierwszym etapie komisja sporządza listę rankingową w skali 0-50 punktów z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
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Do drugiego etapu przechodzi maksymalnie liczba kandydatów odpowiadająca dwukrotności
liczby miejsc na danym programie doktorskim.
W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest ocena
kandydata(ki) zgodnie z opisanymi niżej kryteriami oceny, w skali 0-100 punktów
z dokładnością do liczb całkowitych.
Rozmowa w części jest prowadzona w języku angielskim i zawiera elementy sprawdzenia
znajomości tego języka przez kandydata(kę).
Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części obejmujących:
1. zainteresowania badawcze kandydata(ki) i dotychczasowe osiągnięcia naukowe (forma
prezentacji wybrana przez kandydata(kę), np. slajdy, maksymalnie 5 minut) i dyskusja
z możliwością uzyskania od 0 do 40 punktów;
2. ocenę kompetencji merytorycznych: rozmowa na podstawie wybranego przez kandydata(kę)
jednego z pięciu wskazanych wcześniej przez komisję programową artykułów naukowych
anglojęzycznych w dyscyplinie danego programu doktorskiego z możliwością uzyskania
od 0 do 60 punktów. Teksty artykułów zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem danego naboru.
Osoby, które nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, nie biorą udziału w dalszej rekrutacji
i na ostatecznej liście rankingowej ich wynik kwalifikacji równa się 0 (zero) punktów.
Przy rozmowie może być obecna osoba, która zgłosiła temat badawczy wybrany przez
kandydata (kę), pełniąca rolę obserwatora z głosem doradczym bez prawa przyznawania
punktów.
Kryteria oceny i wynik kwalifikacji
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich kandydatów według
wzoru:
𝑥
𝑊=
∗ 100
150
gdzie:
W – to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego,
x – to wynik kwalifikacji kandydata(ki) jako suma punktów uzyskanych w całym postępowaniu
kwalifikacyjnym (z pierwszego i drugiego etapu).
Posiadanie statusu beneficjenta grantów i międzynarodowych projektów badawczych
(których listę określa dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły w formie komunikatu
na stronie internetowej szkoły, z uwzględnieniem postanowień wynikających z umów, których
stroną jest Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum),
jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
(maksymalnego wyniku na liście rankingowej), bez konieczności przystępowania
kandydata(ki) do poszczególnych etapów postępowania, pod warunkiem spełnienia przez
kandydata(kę) wymogów formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższych warunków
stwierdza komisja na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata(kę) i zgody
dyrektora.
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