
Szczegółowe warunki i tryb naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia obywateli 
polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich w roku akademickim 2018/2019: 

Nauki farmaceutyczne (stacjonarne) 

1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny 
uzyskany na kierunku z dziedziny: 
• nauk farmaceutycznych; 
• nauk chemicznych w dyscyplinach: biochemia, biotechnologia, chemia, technologia chemiczna; 
• nauk biologicznych w dyscyplinach: biofizyka, biologia, mikrobiologia; 
• nauk weterynaryjnych; 
• nauk medycznych w dyscyplinach: biologia medyczna (analityka medyczna), medycyna; 
• nauk o zdrowiu. 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dopuszcza do postępowania kandydata posiadającego tytuł 
magistra lub równorzędny uzyskany na kierunku z innej dziedziny nauk i dyscypliny, pod 
warunkiem: (1) przedstawienia przez kandydata uzasadnienia wykazującego w sposób obiektywny 
niewątpliwy związek posiadanego przezeń wykształcenia stanowiącego podstawę do ubiegania się 
o przyjęcie na studia doktoranckie z planowanymi badaniami naukowymi oraz (2) oświadczenia 
pracownika naukowego wyrażającego zgodę na objęcie doktoranta opieką naukową o zapoznaniu 
się z uzasadnieniem i o jego akceptacji. 
Dodatkowym wymogiem formalnym jest uzyskanie, ustalonej zgodnie z regulaminem 
macierzystej uczelni kandydata,  

a) średniej ocen z całego toku studiów jednolitych magisterskich  
lub  

b) średniej arytmetycznej odpowiednich średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego 
stopnia  

nie niższej niż 3,5. 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu 
Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku 
spośród wskazanych powyżej. 
Kandydaci muszą posiadać oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł 
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie 
doktoranta opieką naukową. Za zgodą Rady Wydziału opiekunem naukowym może być 
osoba niebędąca pracownikiem wydziału. 

2. Kryteria kwalifikacji  
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik 
kwalifikacji ustalony w oparciu o: 
2.1. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–25 pkt.) dotyczącej: 

a) wartości poznawczych projektu badawczego oraz możliwości jego realizacji (0–10 
pkt.);  

b) umiejętności formułowania przez kandydata opinii w dziedzinie, do której należy 
projekt (0–10 pkt.); 

c) przygotowania kandydata do realizacji projektu (0–5 pkt.);  
2.2.   średnią ocen ze studiów (0–25 pkt.) przeliczoną na punkty zgodnie ze wzorem: 
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gdzie: 
WSr to wynik punktowy ustalony na podstawie średniej ocen ze studiów; 
Sr to ustalona zgodnie z regulaminem macierzystej uczelni kandydata średnia 
ocen z całego toku studiów jednolitych magisterskich lub średnia arytmetyczna 
odpowiednich średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia; 
M to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni 
macierzystej kandydata; 
m to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej 
kandydata. 

2.3. dodatkowe kryteria kwalifikacji – osiągnięcia naukowe (0–50 pkt.): 
a) publikacje – lub manuskrypty przyjęte do druku (za każdą pozycję z listy MNiSW połowa 

liczby punktów wg tej listy, pozostałe po 1 pkt); 
b) referaty zjazdowe (za każde doniesienie – międzynarodowe 2 pkt., pozostałe 1 pkt); 
c) nagrody (konferencje, zjazdy, nagrody rektorskie) (za każdą nagrodę 1 pkt); 
d) ukończone szkolenia, praktyki, kursy i staże (0–7 pkt.); 
e) praca w kole naukowym (za każdy rok 1 pkt). 

3. Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego 
Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie co najmniej oceny 3,0 
z egzaminu z języka angielskiego, ocenianego w skali 2,0–5,0. Wynik tego egzaminu nie jest 
wliczany do ogólnej punktacji kandydata. Dopuszcza się  zwolnienie kandydata z egzaminu z 
języka angielskiego na podstawie certyfikatu wymienionego w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego 
trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 poz. 1586). 
Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu językowego bądź go nie zdały nie biorą udziału w 
dalszej kwalifikacji i na ostatecznej liście rankingowej ich wynik kwalifikacji równa się 0 (zero) 
punktów. Osoby, które nie przystąpiły do rozmowy kwalifikacyjnej po zdaniu egzaminu z języka 
angielskiego nie biorą udziału w dalszej kwalifikacji i na ostatecznej liście rankingowej ich wynik 
kwalifikacji równa się 0 (zero) punktów.  

4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji 
Ostateczny wynik kandydata jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

5. Wymagane dokumenty:  
5.1. Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji: 

a. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane 
przez kandydata, 

b. kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje drugiego stopnia lub dokumentu 
potwierdzającego bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub innego 
dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego 
stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznanego za równoważny z 
odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada 
jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające 
zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy 
dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów 



trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów 
studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych 
studiów pierwszego stopnia), 

c. kserokopia suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich 
braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz 
otrzymane oceny, 

d. oświadczenie pracownika wydziału posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego, lub osoby niebędącej pracownikiem wydziału upoważnionej 
przez radę wydziału, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową, 

e. opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego, 

f. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych, 
g. oświadczenie opiekuna potwierdzające zapoznanie się z uzasadnieniem dotyczącym 

związku wykształcenia kandydata z planowanymi badaniami naukowymi w ramach 
studiów doktoranckich i jego akceptacja (wypełnia opiekun naukowy wyłącznie w 
przypadku kandydata, który posiada dyplom uzyskany na kierunku z innej dziedziny nauk 
i dyscypliny niż wymienione w warunkach rekrutacji) – wzór oświadczenia dostępny na 
stronie Wydziału Farmaceutycznego, 

h. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, 
i. konspekt projektu badawczego, 
j. oświadczenie opiekuna dotyczące aktualnego dorobku naukowego opublikowanego w 

okresie ostatnich 5 lat – zgodnie z § 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 
doktoranckich - wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej Wydziału 
Farmaceutycznego, 

k. kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego - dotyczy 
kandydatów ubiegających się o zwolnienie z egzaminu z języka angielskiego na podstawie 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w 
sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora, 

l. tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który 
został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski. 

5.2. Dokumenty wymagane do wpisu na studia: 
a. do wglądu: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub dokument 

potwierdzający bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub inny dokument 
ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w 
państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim 
dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a 
w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego 
dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu 
dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz 
na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia 
w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego 
stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego 
stopnia), 



b. do wglądu: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku 
indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego 
kserokopia została przesłana na etapie rejestracji), 

c. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, 
d. kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego 

oryginałem do wglądu), 
e. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem 

uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające 
informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów 
studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych 
studiów pierwszego stopnia) – wymagane w przypadku braku tych informacji w 
suplemencie do dyplomu, 

f. wnioski stypendialne – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie 
stypendiów, 

g. oryginał certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego – dotyczy 
kandydatów ubiegających się o zwolnienie z egzaminu językowego na podstawie 
rozporządzenia, 

h. do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji 
elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii, 

i. tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który 
został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski. 

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski  
zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo następujące dokumenty: 

j. dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille 
albo poddany legalizacji. 

Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego  zobowiązani są dostarczyć  dodatkowo 
następujące dokumenty: 

k. kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu), 

kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby 
lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub 
oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po 
rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 28 
września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia 


