
Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytucie Matematyki UP na rok akademicki 2013/2014 
 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu magistra lub równoważnego dyplomu 
uzyskanego za granicą oraz pozytywny wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej . 

Kandydat na studia doktoranckie wypełnia test predyspozycji. Test nie jest egzaminem z matematyki! 
Kandydat ponadto odbywa rozmowę kwalifikacyjną w obecności kierownika studiów doktoranckich, 
potencjalnego opiekuna naukowego, jeśli takiego posiada, oraz wybranych samodzielnych pracowników 
naukowych Wydziału. Ranking kandydatów ustalany jest w równej części w oparciu o: 

• autoreferat, 

• rozmowę kwalifikacyjną, 

• wyniki testu. 

Pod uwagę będą brane również ewentualne opinie dotychczasowych opiekunów kandydata oraz 
szczególne osiagnięcia np. stypendia ministra. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia studiów doktoranckich 
w IM UP jest reprezentowanie dziedziny matematyki wybranej przez kandydata przez samodzielnych 
pracowników IM UP lub wskazanie przez kandydata opiekuna zewnętrznego. 

Kierownik studiów doktoranckich może w uzasadnionych przypadkach zadecydować o przyjęciu 
kandydata od razu na wyższy rok studiów (studia doktoranckie w innej uczelni, zaawansowana rozprawa 
doktorska, itp.). 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: 

1. podanie do Dziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego o przyjęcie na studia - wzór 
podania plik do pobrania, 
2. odpis dyplomu magisterskiego (tegoroczni absolwenci mogą przedłożyć zaświadczenie z 
dziekanatu), 
3. kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie - plik do pobrania, 
4. 4 zdjęcia, 
5. autoreferat - jest to najważniejszy dokument - zawierający opis własnych zainteresowań 
matematycznych, wskazanie potencjalnego Opiekuna Naukowego w IM UP lub poza nim, przy czym 
wskazanie opiekuna nie jest wymagane. Autoreferat powinien zawierać także informację o tematyce i 
promotorze pracy magisterskiej, miejscu jej wykonania, oraz ewentualnych publikacjach kandydata/-ki 
(także o charakterze popularnym), udziale w semiariach, konferencjach, warsztatach, ewentualnie 
wygłoszonych referatach etc. 

 Wymienione wyżej dokumenty poza punktem 2 i 4, powinny być złożone elektronicznie, jako 
załącznik do maila wyslanego z tematem REKRUTACJA na adres stdokmat@up.krakow.pl. Nie jest 
wymagane ukończenie studiów II stopnia w momencie składania podania o przyjęcie na studia doktoranckie. 
Stosowny dyplom będzie potrzebny dopiero w momencie dokonywania wpisu na studia. Oryginały 
dokumentów należy dostarczyć do Dziekanatu po uzyskaniu decycji o przyjęciu, nie później niż do 11 
października 2013. 

 Podania o przyjęcie na studia doktoranckie należy składać elektronicznie do dnia 20 września 2013. 
Test predyspozycji odbędzie się 28 września 2013 (sobota) o godzinie 9:00, rozmowy kwalifikacyjne tego 
samego dnia od godziny 10:00. O szczegółach Kandydaci zostaną poinformowani elektronicznie. Lista 
rankingowa zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu 30 września 2013. 

 Rozmowa kwalifikacyjna nie jest egzaminem z matematyki. Jej celem jest sprawdzenie 
komunikatywności kandydata/-ki oraz predyspozycji do podjęcia pracy badawczej w zakresie matematyki 
lub jej dydaktyki. 

Studia doktoranckie w IM UP są bezpłatne. 

Limit przyjęć na rok akademicki 2013/2014: 15 osób. 

 


