Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 39 Rektora UZ z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących
postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/19

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia doktoranckie:
1.

Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący wniosek o przyjęcie na studia, generowany w trakcie
rejestracji internetowej.

2.

Dyplomu ukończenia studiów wyższych (ewentualnie zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego
wynik ukończenia studiów) - oryginał (ewentualnie odpis notarialny) i kserokopia

3.

W przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą, dyplom wydany przez uczelnię działającą w
systemie szkolnictwa wyższego danego państwa - oryginał (ewentualnie odpis notarialny) i kserokopia. Wraz
z dyplomem uzyskanym za granica kandydat powinien dostarczyć - oryginał (ewentualnie odpis notarialny)
i kserokopię:
a)

poświadczenia dyplomu w formie legalizacji albo apostille wydanego przez właściwy organ Państwa, z
którego dokument pochodzi, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie
edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg
legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938 i 939),

b) tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski dyplomu oraz poświadczenia (wymienionego
powyżej), jeśli zostało sporządzone w języku obcym,
c)

zaświadczenie uprawnionej rady jednostki o uznaniu dyplomu za równoważny z polskim dyplomem
ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym według wzoru określonego w rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów
wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467), w przypadku, gdy dyplom
musi podlegać uznaniu w trybie nostryfikacji.

4.

Dokument potwierdzający tożsamość kandydata: dowód osobisty (ewentualnie paszport) - oryginał
(ewentualnie odpis notarialny) i kserokopia.

5.

Dokument zawierający skalę ocen obowiązującą na ukończonej uczelni (informacja ta zawarta jest w
suplemencie do dyplomu) - nie dotyczy absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

6.

Aktualna opinia o przydatności do pracy naukowej opracowana przez osobę posiadającą tytuł naukowy lub
stopień naukowy doktora habilitowanego.

7.

Aktualna, pisemna zgoda potencjalnego opiekuna naukowego kandydata.

8.

Jedna aktualna fotografia (podpisana czytelnie ołówkiem na odwrocie), 3,5 cm x 4,5 cm, spełniająca
wymagania stawiane przy wydawaniu dowodów osobistych.

9.

Dokumenty potwierdzające działalność naukową kandydata w postaci wykazu wygłoszonych referatów,
publikacji, poświadczeń udziału naukowo-badawczego w programach badawczo - naukowych, artykuły
naukowe oraz inne.

10. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego w postaci:
a)

certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe - dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział
Fizyki i Astronomii, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny,

b) zaświadczenia z Uczelni potwierdzającego zaliczenie co najmniej 120 godz. języka angielskiego
łącznie w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

