Załącznik nr 2. Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego
Lp.
1

Kierunek studiów

Tytuł zawodowy*

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty

językoznawstwo

magister lub tytuł równorzędny ze
wszystkich dyscyplin z obszaru
nauk
humanistycznych,
społecznych i sztuki

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15G
(pokój nr C118)
25-406 Kielce
Nr tel. 41 349 71 18

1) Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
2) Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub odpisy - w przypadku

Dokumenty
kandydatów
będą
przyjmowane
podczas
dyżurów
sekretarza komisji rekrutacyjnej.

3)
4)
5)

2

3

literaturoznawstwo

historia

magister lub tytuł równorzędny ze
wszystkich dyscyplin z obszaru
nauk
humanistycznych,
społecznych i sztuki

magister lub tytuł równorzędny ze
wszystkich dyscyplin z obszaru
nauk
humanistycznych,
społecznych i sztuki

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15G
(pokój nr B210)
25-406 Kielce

6)
7)

Nr tel. 41 349 71 21

8)

Dokumenty
kandydatów
będą
przyjmowane
podczas
dyżurów
sekretarza komisji rekrutacyjnej.
Instytut Historii
ul. Świętokrzyska15
(pokój C417)
25-406 Kielce

1) Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
2) Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub odpisy - w przypadku

Nr tel. 41 349 7306
Dokumenty
kandydatów
będą
przyjmowane
podczas
dyżurów
sekretarza komisji rekrutacyjnej.

studiów I i II stopnia wraz z suplementem/suplementami (w przypadku braku
suplementu - indeksy). Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim
2017/2018 winny dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu
należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu.
Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów (w przypadku studiów
dwustopniowych – średnia ze studiów licencjackich i średnia ze studiów
magisterskich)
Jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej
Pisemna opinia o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzona przez promotora
pracy magisterskiej, przyszłego opiekuna naukowego lub inną osobę posiadającą
stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz dodatkowe kwalifikacje
Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20x25 mm w rozdzielczości co najmniej
300 dpi
Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

3)
4)
5)
6)
7)
8)

studiów I i II stopnia wraz z suplementem/suplementami (w przypadku braku
suplementu - indeksy). Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim
2017/2018 winny dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu
należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu.
Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów (w przypadku studiów
dwustopniowych – średnia ze studiów licencjackich i średnia ze studiów
magisterskich)
Jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej
Pisemna opinia o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzona przez osobę
posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz dodatkowe kwalifikacje
Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20x25 mm w rozdzielczości co najmniej
300 dpi
Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

4

5

biologia

chemia

magister lub tytuł równorzędny z
kierunku biologia lub kierunków z
obszaru nauk przyrodniczych

magister lub tytuł równorzędny z
kierunku chemia lub kierunków z
obszaru nauk ścisłych

Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce,
pok. 114a (Dziekanat Wydziału)

1) Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
2) Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub odpisy - w przypadku

Dokumenty
kandydatów
będą
przyjmowane
podczas
dyżurów
sekretarzy komisji rekrutacyjnych.

3)

Numery telefonów:
Instytut Biologii
41 349 62 92 lub 93

6

geografia

magister lub tytuł równorzędny z
kierunku geografia lub kierunków z
obszaru nauk przyrodniczych

7

fizyka

magister lub tytuł równorzędny z
kierunku fizyka lub kierunków z
obszaru nauk ścisłych

8

nauki o zdrowiu

Magister lub tytuł równorzędny ze
wszystkich dyscyplin z obszaru
nauk medycznych i nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej oraz
z kierunków i dziedzin z innych
obszarów wiedzy, tj.
1. z obszaru nauk społecznych:
- dziedzina nauk społecznych,
dyscypliny: pedagogika,
psychologia, socjologia
- dziedzina nauk ekonomicznych,
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
- dziedzina nauk prawnych,
dyscyplina: prawo
2. z obszaru nauk
humanistycznych:

4)
5)
6)

Instytut Chemii
41 349 70 01

7)
8)

Instytut Geografii
41 349 63 72

9)

studiów I i II stopnia wraz z suplementem/suplementami (w przypadku braku
suplementu - indeksy). Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim
2017/2018 winny dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu
należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu.
Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów (w przypadku studiów
dwustopniowych – średnia ze studiów licencjackich i średnia ze studiów
magisterskich)
Życiorys naukowy
Jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej
Pisemna opinia o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzona przez promotora
pracy magisterskiej, przyszłego opiekuna naukowego lub inną osobę posiadającą
stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz dodatkowe kwalifikacje
Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20x25 mm w rozdzielczości co najmniej
300 dpi
Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Instytut Fizyki
41 349 64 40

Wydział
Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Al. IX Wieków Kielc 19
25-317 Kielce
Dokumenty
kandydatów
będą
przyjmowane
podczas
dyżurów
sekretarza komisji rekrutacyjnej.

1) Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
2) Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub odpisy - w przypadku

3)
4)
5)
6)
7)

studiów I i II stopnia wraz z suplementem/suplementami (w przypadku braku
suplementu - indeksy). Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim
2017/2018 winny dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu
należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu.
Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów (w przypadku studiów
dwustopniowych – średnia ze studiów licencjackich i średnia ze studiów
magisterskich), określonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Życiorys naukowy
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz dodatkowe kwalifikacje wraz
z dołączonym wykazem
Pisemna zgoda proponowanego opiekuna naukowego na przyjęcie doktoranta
Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20x25 mm w rozdzielczości co najmniej
300 dpi

- dziedzina nauk humanistycznych,
dyscypliny: nauki o zarządzaniu,
nauki o rodzinie
3. z obszaru nauk ścisłych:
- dziedzina nauk chemicznych,
dyscypliny: biochemia,
biotechnologia, ochrona środowiska
4. z obszaru nauk przyrodniczych:
- dziedzina nauk biologicznych,
dyscypliny: biochemia, biofizyka,
biologia, biotechnologia, ekologia,
mikrobiologia, ochrona środowiska
5. z obszaru nauk rolniczych,
leśnych i weterynaryjnych:
- dziedzina nauk rolniczych,
dyscypliny:
biotechnologia,
technologia żywności i żywienia

*Nie dotyczy beneficjentów programu „Diamentowy Grant”.

8) Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

