
Załącznik nr 1 do Zasad Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Kwestionariusz oceny kandydata do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

I etap
Egzamin z języka obcego -  zdany/niezdany

II etap
Ocena dotychczasowych osiągnięć oraz dorobku naukowego kandydata; max. 50 punktów

L.p. Kryterium Zasady przyznawania punktów Przyznane
punkty

1
Średnia arytmetyczna ocen ze 

wszystkich egzaminów na 
studiach

< 3,49 0

,../5

3,50 -  3,69 1
3,70 -  3,99 2
4,00 -  4,29 3
4,30 -  4,79 4
4,80 -  5,00 5

2

Zagraniczne praktyki lub inne 
pobyty zagraniczne (min. 2 

tygodnie) związane z dziedziną 
Szkoły Doktorskiej

1 pkt za każdy wyjazd (nie liczą się praktyki odbywane 
obowiązkowo w ramach toku studiów ani wyjazdy w 

ramach studiów)
,../3

3 Potwierdzony dyplomem inny 
kierunek ukończonych studiów

I stopnia lub podyplomowe 1
,../3II stopnia (magisterskie uzupełniające) 2

jednolite magisterskie 3

4

Aktywna działalność w kole 
naukowym potwierdzona 

publikacją lub abstraktem oraz 
pisemną opinią opiekuna koła

2 punkty za 1 koło naukowe ,../4

5 Nagrody, wyróżnienia, granty 
naukowe

wewnętrzny uczelniany grant 
naukowy, kierownik grantu 1

,../5

zewnętrzny grant naukowy, kierownik 
grantu 3

nagrody i wyróżnienia za 
prezentowane ustnie prace na 

konferencjach krajowych (autor 
prezentujący)

0,5

nagrody i wyróżnie 
prezentowane ustnie 

konferencjach zagranicz 
prezentujący)

nia za 
prace na 
nych (autor 1

6a
Publikacje naukowe w 

czasopismach o współczynniku 
oddziaływania (Impact Factor)

pierwszy autor 24% punktacji MNiSW*

,../30

drugi autor 12% punktacji MNiSW*
trzeci, czwarty i piąty 

autor 6% punktacji MNiSW*

szósty lub kolejny autor 3% punktacji MNiSW*

6b Publikacje naukowe w 
czasopismach bez IF

pierwszy autor 12% punktacji 
MNiSW*

max 
20 pkt.

drugi autor 6% punktacji 
MNiSW*

trzeci, czwarty i piąty 
autor

3% punktacji 
MNiSW*

szósty lub kolejny autor 0% punktacji 
MNiSW*

6c
Autorstwo monografii/rozdziału 

w podręczniku z listy 
wydawnictw MNiSW

monografia (wyłącznie pierwszy autor, max. 2 
monografie; 5 pkt za monografię)

rozdział w podręczniku (wyłącznie pierwszy autor, 
max. 2 rozdziały; 3 pkt za rozdział)

6d Prace wygłaszane na 
konferencjach naukowych

1 pkt za prezentację ustną jako pierwszy autor; max 5 
punktów

*punktacja dla publikacji opublikowanych przed 2019 rokiem według przelicznika punktów opracowanego i 
opublikowanego przez MNiSW lub w przypadku braku dokumentu MNiSW zgodnie z Zarządzeniem Rektora



III etap

Rozmowa kwalifikacyjna (ocena waloru naukowego planowanej pracy i możliwości jej realizacji); max 50 
punktów

1. Nowatorstwo i walor naukowy projektu -  max 15 punktów
2. Umiejętność prezentacji projektu pracy i dyskusja -  max 10 punktów
3. Finansowanie projektu oraz możliwość realizacji założeń -  max 10 punktów
4. Samodzielność w realizacji projektu -  max 15 punktów


