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Informacje podstawowe  

• Dyscypliny naukowe  

– Elektronika  

– Telekomunikacji 

– Informatyka  

– Automatyka i Robotyka 

– Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna 

• Informacja dla kandydatów i doktorantów 

• http://eti.pg.edu.pl/studia-doktoranckie 
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Terminy 
• Po wcześniejszej rekrutacji elektronicznej na 

stronie www.rekrutacja.pg.gda.pl w dniach 
16.07. - 14.09.2018 wymagane dokumenty 
należy złożyd najpóźniej do dnia: 

•  3.09.2018 - I tura 

•  12.09.2018 – II tura 

w Sekretariacie Studiów Doktoranckich (pok. 
145 NE) w godzinach  8:30 – 14:00, lub wysład 
pocztą na adres Studiów Doktoranckich przy 
Wydziale ETI  
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Warunki ogólne 
 

 Wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego i  opublikowanie jego wyników. 

 Udokumentowanie ukooczenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich lub studiów I stopnia z jednoczesnym uzyskaniem projektu 
„Diamentowy Grant”. Dodatkowo, kierunek  ukooczonych jednolitych  studiów 
magisterskich,  studiów II stopnia lub studiów I stopnia (dla beneficjentów 
programu  „Diamentowy Grant”) musi  odpowiadad lub byd pokrewny  
dyscyplinom, w zakresie  których Wydział ETI  posiada prawa doktoryzowania.   

 Zgoda samodzielnego pracownika naukowego wydziału  na podjęcie się opieki 
naukowej nad kandydatem (z potwierdzeniem kierownika katedry o możliwości 
zapewnienia doktorantowi zajęd dydaktycznych w wymaganym wymiarze).  

 Ocena na dyplomie ukooczenia studiów  II stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich nie niższa niż 4,5. 

 Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. 
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Informacje szczegółowe 
Zgoda na 
przetwarzanie 
danych 
osobowych 

Zgodnie z art. 196 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  – Prawo 
o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), 
wyniki postępowania  rekrutacyjnego  są jawne.  
  

Ukooczenie 
studiów 

Do studiowania na studiach doktoranckich może byd dopuszczona 
osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub ma 
kwalifikacje I stopnia i  jest beneficjentem programu „Diamentowy 
Grant”.   

Zgoda 
opiekuna 

Zgodnie z § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 24.10.2014 r opiekunem naukowym może byd 
nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadający co 
najmniej stopieo naukowy doktora habilitowanego w zakresie 
danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz dorobek naukowy 
opublikowany w okresie ostatnich 5 lat. Lista potencjalnych 
opiekunów spełniających ten warunek, wraz z krótką  informacją o 
tematyce badawczej,  opublikowanym dorobku i dotychczasowych 
osiągnieciach w kształceniu doktorantów, znajduje się pod 
adresem http://eti.pg.edu.pl/lista-opiekunow 

5 

http://eti.pg.edu.pl/lista-opiekunow
http://eti.pg.edu.pl/lista-opiekunow
http://eti.pg.edu.pl/lista-opiekunow
http://eti.pg.edu.pl/lista-opiekunow
http://eti.pg.edu.pl/lista-opiekunow


Informacje szczegółowe 

Ocena koocowa 
na dyplomie 
studiów  
magisterskich 
lub studiów II 
stopnia 

Warunek dotyczy tylko osób, które ukooczyły studia II stopnia lub 

jednolite studia magisterskie.  Osoby, które na dyplomie studiów 

magisterskich uzyskały ocenę niższą niż 4,5 mogą ubiegad się w 

indywidualnych przypadkach o zgodę Rady Wydziału na dopuszczenie do 

rozmowy kwalifikacyjnej i warunkowe przyjęcie na studia doktoranckie. 

Wniosek, skierowany do Rady Wydziału za pośrednictwem Dziekana, 

powinien zawierad opinię potencjalnego opiekuna naukowego z 

przekonującymi argumentami świadczącymi o szczególnych 

predyspozycjach kandydata do pracy naukowej w wybranej dyscyplinie 

naukowej.   

UWAGA! Zgodę Rady Wydziału należy uzyskad przed rozmową 

kwalifikacyjną   
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Rozmowa kwalifikacyjna  

• Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim. Przy 
ocenie rozmowy brane są pod uwagę trzy kryteria podstawowe:  
– ocena dojrzałości do prowadzenia pracy badawczej w tym wiedzy 

w tematyce deklarowanej rozprawy doktorskiej (w skali od 2 do 
5), 

– poziom motywacji (w skali od 2 do 5),  
– umiejętnośd komunikacji w języku angielskim (w skali od 2 do 5). 

• Wynik rozmowy jest średnią z ocen wszystkich członków komisji  
uzyskanych w poszczególnych kryteriach, jednakże uzyskanie oceny 
2 w jakimkolwiek z powyższych kryteriów oznacza negatywny 
wynik rozmowy. 

• Po zakooczeniu rozmów kwalifikacyjnych sporządza się protokół. 
Załącznikiem do protokołu są karty oceny każdego członka komisji 
rekrutacyjnej.  
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Dodatkowe elementy uwzględniane w 
ocenie  

• Komisja uwzględnia dotychczasowe osiągnięcia naukowe i ocenia w skali od 2 
do 5. Ocenie podlegają publikacje naukowe znajdujące się na listach 
ministerialnych, monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych 

• Dotychczasowe osiągniecia naukowe:  

– brak osiągnied publikacyjnych –  ocena 2, 

– monografie (rozdz. w monografiach), publikacje naukowe w języku polskim na 
konferencjach  lub w czasopismach nieznajdujących się na liście A ogłaszanej przez 
MNiSzW –  ocena 3, 

– monografie (rozdz. w monografiach), publikacje naukowe w języku angielskim  na 
konferencjach lub w czasopismach nieznajdujących się na liście A ogłaszanej przez 
MNiSzW  - ocena  4,  

– publikacje w czasopismach z listy A ogłaszanej przez MNiSzW  - ocena 5. 

• Jeśli osiągnięd jest więcej, to kandydat uzyskuje jedną  (najwyższą) ocenę z 
wszystkie osiągniecia publikacyjne.  

• Za uzyskanie „Diamentowego Grantu” komisja dodatkowo przyznaje ocenę 5, 
a następnie  w celu ustalenia punktacji obliczona jest średnia arytmetyczna za 
to osiągniecie oraz osiągniecia publikacyjne.  
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Sposób ustalania punktacji i ogłoszenia 
wyników 

Punktacja  Listy rankingowe są ustalane na podstawie liczby punktów 

obliczanych jako średnia ważona  arytmetyczna koocowego 

wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (waga 0,4), dotychczasowych 

osiągnięd naukowych (waga 0,2)  i średniej ocen ze studiów 

(waga 0,4) . Dla beneficjentów programu „Diamentowy 

Grant”, którzy nie ukooczyli studiów II stopnia, komisja bierze 

pod uwagę średnią ocen z I stopnia studiów. Pozycja na liście 

decyduje o kolejności przyjęcia i przyznania stypendium. 

  
Ogłoszenie 
wyników 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. Lista 

kandydatów wraz z uzyskaną przez każdego z nich punktacją za 

poszczególne elementy oceny  oraz wynikiem koocowym, 

ogłaszana jest na stronie internetowej po zakooczeniu 

procedury kwalifikacyjnej. 
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Odwołania 

• Zgodnie z art. 196 ust. 4 ustawy „Prawo o 
szkolnictwie wyższym”   

• od decyzji  komisji rekrutacyjnej przysługuje 
odwołanie  do rektora w terminie czternastu dni 
od dnia doręczenia decyzji.  Decyzję  w sprawie 
odwołao podejmuje rektor. Decyzja rektora jest 
ostateczna.  Podstawą odwołania może byd 
jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu 
rekrutacji na studia doktoranckie. 
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Inne informacje  

•  Rozmowy kwalifikacyjne w dniach 13-14 i  20-
21 września 

• Druga rekrutacja (po 1 października nie 
później niż do 15 listopada) 

• Studia wyłącznie w trybie stacjonarnym (min 
20 godz. tygodniowo na uczelni) - wymagana 
obecnośd na zajęciach i prowadzenie zajęd ze 
studentami). Osoby pracujące (także na PG) 
wymagane oświadczenie 
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Szczególne wymagania 

• Kandydaci ze stopniem magistra z innych 
wydziałów czy uczelni – wymagane zdanie przed 
rozmową rekrutacyjną dodatkowego egzaminu z 
dyscypliny wybranej na SD, o ile jest ona inna niż 
ukooczone studia magisterskie czy II st.  

• Absolwenci innych uczelni lub innych wydziałów 
PG –są zobowiązani do realizacji  dodatkowo 180 
godzin z kursów magisterskich dla dyscypliny  

• Absolwenci innych kierunków WETI zmieniający 
dyscyplinę – dodatkowo 90 godzin kursów 
magisterskich dla dyscypliny  
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Inne informacje  

• Ważne elementy:  

– Częśd programu indywidualna – wymagane 
podanie do kierownika st. dokt. 

– Publikacje w czasopismach – podstawa rankingów 
do stypendiów + możliwośd obniżki wymiaru 
praktyki dydaktycznej 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 


