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Wydział Matematyki i Informatyki  

 

1. Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki prowadzone są  

w dziedzinie nauk matematycznych z następujących dyscyplin: 

a) informatyka, 

b) matematyka. 

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

Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty określają odrębne przepisy.  

3. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która ukończyła kierunek 

studiów matematyka, informatyka lub pokrewny z tytułem magistra lub 

równorzędnym. 

4. Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza dokumentami  i wskazanymi 

w § 7 uchwały, należy dołączyć :  

a) pracę magisterską, 

b) opis zainteresowań naukowych kandydata, 

c) informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy  

w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, o odbytych  

stażach krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, 

d) udokumentowaną informację świadczącą o ponadprzeciętnym przygotowaniu 

kandydata do studiów doktoranckich, w szczególności o studiach 

indywidualnych, ukończeniu drugiego kierunku studiów i specjalności, 

ukończonych kursach itp. 

5. Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne 

przeprowadza się w poniżej wymienionych formach; wyniki postępowania 

oceniane są oddzielnie dla każdej z form:  

a) rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca ogólną wiedzę kandydata z matematyki 

lub informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny, w której kandydat 

zamierza się specjalizować oraz jego predyspozycje do pracy naukowej (0-1,5 

pkt.), 

b) konkurs ocen ze studiów, a jeśli studia są dwustopniowe – ze studiów  I i II 

stopnia (0-1,5 pkt. wg wzoru: maximum [0; średnia ocen – 3,5]),  

c) konkurs aktywności naukowej, w tym publikacje, praca w kołach naukowych, 

udział w konferencjach naukowych, staże krajowe i zagraniczne, nagrody  

i wyróżnienia, (0-1,5 pkt.).  



Załącznik nr 10 do Uchwały nr 45/2017 
Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 

 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się także ponadprzeciętne  

przygotowanie do studiów doktoranckich, w szczególności uzyskanie wsparcia 

w ramach programu Diamentowy Grant, ukończenie drugiego kierunku 

studiów, indywidualny tryb studiów, specjalność teoretyczna itp., na podstawie 

dostarczonych dokumentów w tym także opinii samodzielnego pracownika 

naukowego (0-0,8 pkt).  

7. Komisja rekrutacyjna wskazuje progi punktowe pozytywnego zaliczenia 

procedury rekrutacyjnej. Na studia mogą być przyjęte wyłącznie osoby, które 

pozytywnie zaliczyły procedurę rekrutacyjną. 

8. Komisja rekrutacyjna może wskazać progi, powyżej których kandydaci mogą 

zostać przyjęci na studia doktoranckie w przypadku rezygnacji osób przyjętych 

na te studia.  

9. W przypadku kandydatów zagranicznych Komisja Rekrutacyjna, może zamiast 

rozmowy kwalifikacyjnej, wziąć pod uwagę dwa poufne listy rekomendacyjne  

przesłane przez osoby rekomendujące bezpośrednio kierownikowi Studium 

Doktoranckiego. 

 


