
 

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 

 

1) Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych 

prowadzone są w dziedzinie nauk o Ziemi w następujących dyscyplinach: 

a) geografia, 

b) geologia. 

2) Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty określają odrębne 

przepisy.  

3) Uczestnikiem studiów doktoranckich (doktorantem) może być osoba, która 

posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub 

równorzędny. Preferowany jest dyplom z geografii, geologii, geoinformacji, 

gospodarki przestrzennej, turystyki i rekreacji oraz ochrony środowiska.  

4) Kandydat/kandydatka składa podanie o przyjęcie na studia doktoranckie. 

Równocześnie deklaruje udział w realizacji jednego tematu rozprawy 

doktorskiej wybranego, spośród tematów ogłoszonych w danym roku 

akademickim przez Radę Interesariuszy Wydziału Nauk Geograficznych i 

Geologicznych, do realizacji w trakcie studiów doktoranckich. 

5) Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie poza dokumentami i materiałami 

wskazanymi w §7 uchwały Senatu powinien zawierać:  

 dyplom ukończenia wyższej uczelni,  

 udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement, indeks),  

 opis zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki,  

 informacje o aktywności naukowej, o publikacjach, pracy w kołach naukowych, 

udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach,  

 informację o znajomości języków obcych, 

 opinię opiekuna naukowego,  

 zgodę osoby gotowej podjąć się opieki naukowej nad doktorantem,  

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na 

Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, 

 pisemne zobowiązanie do dokonywania opłat za studia niestacjonarne.  

6) Komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom/kandydatkom punkty za:  

a) wyniki ze studiów, w tym egzamin magisterski (0-5pkt.) 



 

 

b) aktywność naukową: 

 publikacje (0-1pkt.) 

 udział w konferencjach naukowych (0-0,5pkt.) 

 udział w badaniach naukowych (0-0,5pkt.) 

 osiągnięcia praktyczne (0-1pkt.) 

 staże krajowe i zagraniczne (0-0,75pkt.) 

 nagrody naukowe (0-0,75pkt.) 

 znajomość j. obcego (0-1pkt.) 

c) rozmowę kwalifikacyjną (0-5 pkt.)        

7) Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i zostaną podane na stronie 

internetowej WNGiG oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń.  

8) Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie jest dokonywana w oparciu 

o te same zasady, z wyłączeniem obowiązku rekrutacji w ramach tematów 

ogłoszonych w danym roku akademickim przez Radę Interesariuszy WNGiG. 

Kandydat/kandydatka wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 5 składa 

zaakceptowany przez wybranego opiekuna pracy doktorskiej temat pracy 

doktorskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* praktyka nie może wynikać z programu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich i 

musi być związana z prowadzonymi badaniami 


