
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2018; poz. 138 

  

 

UCHWAŁA Nr 67 

 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów 

doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 

 

 

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) 

 

S e n a t   u c h w a l a, co następuje: 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
 

Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku 

akademickim 2018/2019 prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  

w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

§ 2 

 

1. Rektor określi w drodze zarządzenia szczegółowy harmonogram postępowania 

rekrutacyjnego oraz limity przyjęć na poszczególne studia. 

2. Poza limitami, o których mowa w ust. 1, w odrębnie ustalonych terminach, na studia 

doktoranckie mogą być przyjmowani kandydaci zakwalifikowani w drodze konkursu na 

studia połączone z realizacją grantów badawczych finansowanych przez Fundację na rzecz 

Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki i Komisję Europejską, w liczbie ustalonej przez 

instytucję finansującą.    

 

 

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne 

 

§ 3 

 

1. Rekrutację przeprowadzają i decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie 

podejmują komisje rekrutacyjne, powołane przez dziekanów,  z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Rekrutację na interdyscyplinarne studia doktoranckie  Interdyscyplinarna Szkoła 

Doktorancka  „Academia Copernicana”, zwane dalej „ISD AC”, przeprowadza i decyzje w 

sprawie przyjęcia podejmuje Rada Programowa ISD AC. 
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3. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji na wydziale sprawuje dziekan. 

4. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w Uniwersytecie, w szczególności rekrutacji na ISD AC,  

sprawuje rektor. 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne 

 

§ 4 

 

O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która: 

1) posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy 

Grant”; 

2) wykazuje predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz poziom wiedzy, który pozwala 

zakładać, że jest w stanie przygotować i obronić w ciągu 4 lat rozprawę doktorską. 

 

§ 5 

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 

1) rejestracji na studia;  

2) złożenia wymaganych dokumentów; 

3) postępowania kwalifikacyjnego; 

4) ustalenia list rankingowych; 

5) ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia; 

6) wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie. 

 

 

Rejestracja kandydatów na studia 

 

§ 6 

 

1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie 

internetowej irk.umk.pl, obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów 

zwany dalej systemem IRK. 

2. System IRK jest dostępny przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do 

internetu: 

1) w okresie rejestracji – w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych 

wpisów, 

2) poza okresem rejestracji  w trybie informacyjnym (tylko do odczytu). 

 

§ 7 

 

W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany: 

1) założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie IRK, 

2) wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych, 

3) dokonać wyboru studiów doktoranckich. 
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Wymagane dokumenty 

 

§ 8 

 

1. Złożenie przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie 

wymaganych dokumentów, w terminach określonych zarządzeniem rektora, jest 

niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec nich postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Kandydaci składają następujące dokumenty: 

 wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz 

podania, 

 życiorys naukowy, 

 poświadczoną przez UMK kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów jednolitych 

magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku 

suplementu - indeksy). Osoby, które ukończą studia w roku akademickim 2017/2018 

mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów (odpis dyplomu należy 

przedstawić przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia), 

 pracę magisterską i ewentualne publikacje, 

 pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez opiekuna 

pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego (zgodnie ze szczegółowymi 

warunkami rekrutacji), 

 dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe  

i artystyczne, 

 opis projektu badawczego (zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji), 

 3 aktualne fotografie (w tym jedna w postaci elektronicznej, którą kandydat 

wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych 

oraz 

 w przypadku kandydatów na ISD AC oświadczenie o wyborze tematu badawczego, 

 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie biologii – wykaz osiągnięć 

naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych wg formularza dostępnego na stronie 

internetowej studiów doktoranckich w zakresie biologii  

(http://www.biol.umk.pl/studia/formularz1.doc),  

 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie chemii – zgodę jednego  

z profesorów lub doktorów habilitowanych, zatrudnionych na Wydziale Chemii UMK, 

na sprawowanie funkcji opiekuna naukowego doktoranta, 

 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie filozofii – kopie wydanych 

publikacji lub wydruki tekstów przyjętych do druku z oryginalnym zaświadczeniem od 

redakcji, że tekst został zakwalifikowany do druku  oraz zaświadczenia z konferencji 

wystawione przez pracownika naukowego, 

 w przypadku lekarzy medycyny ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie 

prowadzone na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu  dokument 

potwierdzający pełne lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza  

(w przypadku ograniczonego prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający 

pełne prawo należy dostarczyć do końca I semestru studiów doktoranckich; 

niedostarczenie tego dokumentu do końca I semestru będzie skutkowało skreśleniem  

z listy uczestników studiów doktoranckich), 

 w przypadku pielęgniarek ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie 

prowadzone na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu  dokument 

potwierdzający pełne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 

http://www.biol.umk.pl/studia/formularz1.doc
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 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie prawa – deklarację 

sprawowania opieki naukowej przez pracownika naukowego posiadającego co najmniej 

stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, 

 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie sztuk pięknych  

dokumentację fotograficzną pracy dyplomowej i innych realizacji artystycznych 

(prezentacja medialna), na nośniku CD lub DVD, 

 w przypadku kandydatów na studia doktoranckie w zakresie konserwacji i restauracji 

dzieł sztuki  dokumentację fotograficzną i multimedialną pracy dyplomowej  

i dodatkowych realizacji artystyczno-konserwatorskich oraz teoretyczno-badawczych. 

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne 

 

§ 9 

 

1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. 

2. Elementy postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne studia oraz przypisaną im 

maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać kandydat określają szczegółowe warunki 

rekrutacji. 

3. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego obliczany jest jako suma punktów 

uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania. 

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i są niezwłocznie ogłaszane w siedzibie 

wydziału. 

 

§ 10 

 

1. Kandydat, któremu przyznano tytuł Najlepszego Absolwenta UMK w Toruniu ubiegający 

się o przyjęcie na studia doktoranckie, w okresie 3 lat od roku przyznania tytułu otrzymuje 

maksymalną liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” otrzymuje maksymalną 

liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego. 

 

§ 11 

 

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja 

rekrutacyjna może, na wniosek osoby niepełnosprawnej, zastosować, w porozumieniu  

z Samodzielną Sekcją ds. Studentów Niepełnosprawnych, inny niż ustalony tryb postępowania, 

uwzględniając stopień niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę danej dyscypliny  

w zakresie której prowadzone są studia doktoranckie. 

 

§ 12 

 

1. Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne studia doktoranckie 

określa załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie połączone z realizacją grantów 

badawczych finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum 

Nauki i Komisję Europejską prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi przez 

instytucję finansującą.   
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Przyjęcia na studia 

 

§ 13 

 

1. Na podstawie wyników końcowych uzyskanych przez wszystkich kandydatów biorących 

udział w danym postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową. Kandydaci 

umieszczani są na liście w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do 

najniższego.  

2. Przyjęcia na studia następują w kolejności uzyskanych wyników, w ramach ustalonego 

limitu miejsc. 

3. W przypadku ISD AC każdy z wydziałów określa wydziałowy limit przyjęć, przyjęcia na 

studia następują w kolejności uzyskanych przez kandydatów na ISD AC wyników 

postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ogólnego limitu miejsc z uwzględnieniem 

limitów wydziałowych. 

4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej, o której mowa w  § 3 ust. 1 i 2, służy odwołanie do 

rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu 

rekrutacji na studia doktoranckie. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14 

 

1. Na studiach, na których liczba miejsc nie zostanie wypełniona może być przeprowadzona 

rekrutacja uzupełniająca w terminie określonym przez rektora. 

2. Dziekan może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów z powodu zbyt małej liczby 

kandydatów. 

 

§ 15 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwalą decyzje podejmuje rektor. 

2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Uczelni. 

 

§ 16 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2018 r. 

 

 

             

  Przewodniczący Senatu  

 

 

 

 prof. dr hab. Andrzej Tretyn  

R e k t o r 

 

 


