Załącznik do Uchwały nr 21/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r.
Przebieg rekrutacji na poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu Opolskiego

1. Wydział Przyrodniczo-Techniczny
1.1. Kierunek/ specjalność studiów: Biologia
1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk biologicznych
1.3. Limit miejsc: 6
1.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.
1.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie,
że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni,
na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona
jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja projektu badawczego (do 3 stron standardowego tekstu: tytuł roboczy, cele,
metody, przewidywane wyniki, znaczenie naukowe/aplikacyjne);
i) deklaracja akceptacji projektu i sprawowania opieki naukowej wydana przez pracownika
Wydziału posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora; wykaz
uprawnionych osób będzie udostępniony na stronie Internetowej;
j) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię
w wersji elektronicznej.
Dokumenty są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego, Opole, ul. Oleska 48,
pokój 125.
1.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 1 czerwca do 15 września 2017 r. do godz. 14.00. Termin
ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
1.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
1) Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie biologii lub dyscyplin
pokrewnych
(biochemia,
biofizyka,
biotechnologia,
ekologia,
mikrobiologia,
ochrona środowiska, geografia, geologia);

b) przedstawić projekt badawczy zaopiniowany przez pracownika wymienionego w wykazie na
stronie Internetowej.
2) System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt
od 4.4 do 4.6 – 6 pkt
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt
od 4.8 do 5.0 – 10 pkt
b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za:
– znajomość j. obcego: potwierdzoną certyfikatem C2 – 5 pkt, C1 – 3 pkt, B2 – 1 pkt, a
potwierdzoną zaświadczeniem o 1 pkt mniej;
– publikacje naukowe: maksymalnie 10 pkt.
– pozostałe osiągnięcia: maksymalnie 5 pkt. (wystąpienia na konferencjach naukowych –
również studenckich, uczestnictwo w programach badawczych, działalność w kołach
naukowych itp.)
c) 35 punktów – ocena projektu badawczego;
d) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 września 2017 r. w sali 120 (ul. Oleska 48), godz. 10.00.
1.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
1.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl
1.10. Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone
z listy kandydatów.

2. Wydział Chemii
2.1. Kierunek/ specjalność studiów: nauki chemiczne/chemia
2.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk chemicznych
2.3. Limit miejsc: 6
2.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.
2.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie,
że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o
przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na
podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona
jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) projekt badawczy zaakceptowany przez pracownika samodzielnego wraz z deklaracją pełnienia
przez niego funkcji opiekuna naukowego;
i) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię
w wersji elektronicznej;
j) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w laboratorium chemicznym.
2.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 20 kwietnia do 30 czerwca oraz od 4 do 22 września
2017 r. Terminy te dotyczą również dostarczenia dokumentów za pośrednictwem poczty lub
firm kurierskich. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii, pokój 110 w
godzinach od 9.00 do 13.00, tel. 77 452 7102, e-mail: chemia@uni.opole.pl
2.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
2.7.1. Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie chemii, biochemii,
biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, farmacji oraz inżynierii materiałowej;
b) przedstawić projekt badawczy zaakceptowany przez pracownika samodzielnego wraz z
jego zgodą na pełnienie funkcji opiekuna naukowego, szczegółowe informacje na stronie:
http://wch.uni.opole.pl/zasady-rekrutacji/
2.7.2. System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt
od 4.4 do 4.6 – 6 pkt
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt
od 4.8 do 5.0 – 10 pkt
b) 30 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość
j.
obcego potwierdzoną certyfikatem;
c) 30 punktów – ocena projektu badawczego;
d) 30 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
2.7.3. Rozmowa kwalifikacyjna:
a) w pierwszym terminie, tj. 4.07.2017 r., sala 112, Wydział Chemii (godzina zostanie podana
w późniejszym terminie) – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w tym
terminie, muszą złożyć dokumenty do dnia 30.06.2017 r.; dyplom magisterski oraz ewentualne
uzupełnienie dokumentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych mogą złożyć do 22.09.2017
r.;
b) w drugim terminie: tj. 26.09.2017 r., sala 112, Wydział Chemii (godzina zostanie podana
w późniejszym terminie) – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w tym

terminie, muszą złożyć komplet dokumentów do dnia 22.09.2017 r.; kandydaci, którzy w tym
terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreśleni z listy kandydatów.
2.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
2.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK;
- strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl
2.10 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.

3. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UO
3.1.1. Kierunek/ specjalność studiów: nauki fizyczne, fizyka
3.1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk fizycznych
3.1.3. Limit miejsc: 6
3.1.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.
3.1.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie,
że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
dziekanatu WMFiI UO, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona
jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, postery
konferencyjne, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja robocza projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem
doktora habilitowanego lub tytułem profesora – http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/lista-wedlugstanowisk/;
i) opinia promotora pracy magisterskiej lub rekomendację innego samodzielnego pracownika
naukowego z dziedziny nauk fizycznych
j) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię
w wersji elektronicznej;
Miejsce i adres, gdzie będą przyjmowane dokumenty:
Kierownik
dziekanatu
Wydziału
Matematyki,
Fizyki
mgr
Małgorzata
pok.
111,
Uniwersytet
Opolski,
ul.
Oleska
48,
tel.:
+
48
77
452
7200,
e-mail: m.bolek@uni.opole.pl
http://wmfi.uni.opole.pl/dziekanat/

i

Informatyki
Bolek-Hulacka
45-052
Opole
wew.
7200

3.1.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r. do godz. 14.00.
Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą (po wcześniejszym
uwierzytelnieniu przez pracownika dziekanatu WMFiI UO dokumentów z punktu 1.5 b, c).
3.1.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
3.1.7.1. Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie fizyki lub dyscypliny
pokrewnej,
b) przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika, wymienionego na stronie
internetowej (http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/lista-wedlug-stanowisk/)
3.1.7.2. System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
i. poniżej 4.0 – 0 pkt
ii. od 4.0 do 4.2 – 2 pkt
iii. od 4.2 do 4.4 – 4 pkt
iv. od 4.4 do 4.6 – 6 pkt
v. od 4.6 do 4.8 – 8 pkt
vi. od 4.8 do 5.0 – 10 pkt
b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, patrz punkt 1.5 f, w tym
za znajomość j. obcego potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt, C1 – 3 pkt, B2 – 1 pkt,
a potwierdzoną zaświadczeniem o 1 pkt mniej;
c) 35 punktów – ocena projektu badawczego;
d) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Komisja może odmówić przyjęcia kandydata, jeżeli uzna jego dotychczasowe wykształcenie za
niewystarczająco zgodne z profilem studiów doktoranckich lub uzna jego przygotowanie do studiów
doktoranckich na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki za niewystarczające na podstawie
przeprowadzonej rozmowy. W takim wypadku odmowa przyjęcia może nastąpić mimo braku
wyczerpania limitu miejsc.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 26 września 2017 r. (wtorek ostatniego tygodnia września), sala 160,
Instytut Fizyki UO, godz. 11.00.
3.1.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
3.1.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl
3.1.10 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone
z listy kandydatów.

3.2.1. Kierunek/ specjalność studiów: Matematyka
3.2.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk matematycznych
3.2.3. Limit miejsc: 6
3.2.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.

3.2.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu
internetowej rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że
dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie, osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych
liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika Instytutu
Matematyki i Informatyki UO posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego.
i) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię
w wersji elektronicznej;
3.2.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 4 maja do 15 września 2017 r. do godz. 14.00.
Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Matematyki Fizyki i Informatyki w pokoju nr 111 lub 110 tel.
(+4877) 452 7200 (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 11.30 do 14.00),
e-mail: wmfi@uni.opole.pl, mgr Małgorzata Bolek-Hulacka
3.2.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
3.2.7.1 Kandydaci na studia powinni:
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie matematyki lub
dyscypliny pokrewnej w dziedzinie nauk ścisłych,
b) przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika Instytutu Matematyki
i Informatyki UO, wymienionego na stronie internetowej,
c) dysponować wiedzą matematyczną na poziomie określonym przez efekty kształcenia
na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
3.2.7.2 Na ogólną punktację kandydatów składają się:
a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt.
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.
od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.
od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.

b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość języka
obcego potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt., C1 – 3 pkt., B2 – 2 pkt.; zaświadczeniem
o 1 pkt mniej;
– publikacje naukowe 0-7pkt.
– wystąpienia na konferencjach 0-6pkt.
– uczestnictwo w programach badawczych, praca w kołach naukowych 0-2pkt.
c) 30 punktów – ocena projektu badawczego;
d) 40 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Komisja może nie zakwalifikować kandydata na studia doktoranckie mimo niewyczerpania limitu
miejsc, gdy uzna, że nie spełnia on wymogów rekrutacyjnych w stopniu wystarczającym.
3.2.8. Rozmowa kwalifikacyjna
Dwa terminy:
04.07.2017 Instytut Matematyki i Informatyki UO – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy
kwalifikacyjnej w tym dniu, powinni złożyć dokumenty do dnia 29.06.2017.
26.09.2017 Instytut Matematyki i Informatyki UO – kandydaci, którzy chcą przystąpić do rozmowy
kwalifikacyjnej w tym dniu, powinni złożyć dokumenty do dnia15.09.2017.
3.2.9 Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
3.2.10. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa: https://www. wyniki.uni.opole.pl
3.2.11 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone
z listy kandydatów.

4. Wydział Nauk Społecznych
4.1.1. Kierunek/specjalność studiów: filozofia
4.1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii.
4.1.3. Limit miejsc: 6
4.1.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.
4.1.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie,
że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na
podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona
jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;

f)

dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytule profesora.
i) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię
w wersji elektronicznej;
Dokumenty będą przyjmowane:
Renata Kamińska-Wanecka – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, pokój 132,
telefon 774527406, e-mail: rkw@uni.opole.pl , poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.
od 11oo do 14oo
4.1.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 20 kwietnia do 31 lipca oraz od 1 do 15 września 2017
do godz. 14.00.
Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
4.1.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
4.1.7.1. Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie filozofii, historii,
językoznawstwa, kulturoznawstwa, nauk o sztuce, nauk o polityce, pedagogiki, psychologii,
socjologii,
b) przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika, wymienionego na stronie
internetowej: filozofia.uni.opole.pl
4.1.7.2. System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt.
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.
od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.
od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.
b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje, wystąpienia
na konferencjach naukowych, udział w programach badawczych, działalność w kołach
naukowych) w tym za znajomość j. obcego: potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt, C1
– 3 pkt, B2 – 1 pkt, a potwierdzoną zaświadczeniem o 1 pkt mniej;
c) 35 punktów – ocena projektu badawczego;
d) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:
22.09.2017 godz. 10oo sala 327 Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole
4.1.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
4.1.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl
4.1.10 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z
listy kandydatów.

4.2.1. Kierunek/ specjalność studiów: historia
4.2.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie
historii
4.2.3. Limit miejsc: 6
4.2.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.
4.2.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że
dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni,
na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona
jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytule profesora.
i) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię
w wersji elektronicznej.
Dokumenty będą przyjmowane:
Renata Kamińska-Wanecka – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, pokój 132,
telefon 774527406, e-mail: rkw@uni.opole.pl, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godz.
od 11oo do 14oo
4.2.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 20 kwietnia do 31 lipca oraz od 1 do 15 września 2017
do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
4.2.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
4.2.7.1. Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie kierunków mieszczących
się w dyscyplinach: nauki humanistyczne i nauki społeczne,
b) w przypadku innych kierunków, komisja jest władna w uzasadnionych sytuacjach dopuścić
kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej,
c) przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika, wymienionego na stronie
internetowej: historia.uni.opole.pl
4.2.7.2. System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:

a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt.
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.
od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.
od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.
b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość j.
obcego: potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt, C1 – 3 pkt, B2 – 1 pkt, a potwierdzoną
zaświadczeniem o 1 pkt mniej;
c) 35 punktów – ocena projektu badawczego;
d) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:
25.09.2017 godz. 11 00 sala 205 Instytut Historii UO, ul. Strzelców Bytomskich 2 Opole
4.2.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
4.2.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl
4.2.10 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone
z listy kandydatów.

4.4.1. Kierunek/specjalność studiów: pedagogika
4.4.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych w zakresie
pedagogiki.
4.4.3. Limit miejsc: 4.4.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.
4.4.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że
dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na
podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona
jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;

f)

dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytule profesora;
i) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię
w wersji elektronicznej;
Dokumenty będą przyjmowane:
mgr Ewa Jędrzejczak – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, pokój 132, telefon
774527405, e-mail:ejderzejczak@uni.opole.pl , poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od
11oo do 14oo.
4.4.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 20 kwietnia do 31 lipca oraz od 01 do 15 września
2017 do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
4.4.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
4.4.7.1.Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie pedagogiki, psychologii,
socjologii, nauk o rodzinie, historii,
b) przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika, wymienionego na stronie
internetowej: pedagogika.uni.opole.pl
4.4.7.2. System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt.
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.
od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.
od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.
b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje, wystąpienia
na konferencjach naukowych, udział w programach badawczych, działalność w kołach
naukowych) w tym za znajomość j. obcego potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt., C1
– 3 pkt., B2 – 1 pkt, a potwierdzoną zaświadczeniem o 1 pkt mniej;
c) 35 punktów – ocena projektu badawczego;
d) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:
21.09.2017 godz. 12oo sala 319 ul. Oleska 48, Opole
4.4.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
4.4.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl
4.4.10 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z
listy kandydatów.

4.3.1. Kierunek/ specjalność studiów: nauki o polityce
4.3.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych w zakresie nauk
o polityce
4.3.3. Limit miejsc: 15
4.3.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.
4.3.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie,
że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni,
na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona
jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytule profesora.
i) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię
w wersji elektronicznej;
Dokumenty będą przyjmowane: mgr Magdalena Mucha, Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul.
Oleska 48, pokój 134, telefon 774527407, e-mail: magdalena.mucha@uni.opole.pl , poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 11oo do 14oo.
4.3.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 20 kwietnia do 31 lipca oraz od 1 do 15 września 2017
do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
4.3.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
4.3.7.1. Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie kierunków mieszczących
się w dyscyplinach: nauki humanistyczne i nauki społeczne,
b) w przypadku innych kierunków, komisja jest władna w uzasadnionych sytuacjach dopuścić
kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej,
c) przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika, wymienionego na stronie
internetowej: nauki o polityce: politologia.uni.opole.pl.
4.3.7.2. System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt.
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.

od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.
od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.
b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość j.
obcego: potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt., C1 – 3 pkt., B2 – 1 pkt, a potwierdzoną
zaświadczeniem o 1 pkt mniej;
c) 35 punktów – ocena projektu badawczego;
d) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:
25.09.2017 godz. 14.00 sala 329 Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole
4.3.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
4.3.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl
4.3.10 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną
skreślone z listy kandydatów.
5. Wydział Filologiczny
5.1.1. Kierunek/specjalność studiów: filologia / językoznawstwo
5.1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych
5.1.3. Limit miejsc:
6
5.1.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.
5.1.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie,
że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni,
na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych
liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja projektu badawczego zaakceptowana przez pracownika ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytułem profesora;
i) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w
wersji elektronicznej;

j)

egzemplarz pracy magisterskiej
Miejsce składania dokumentów:
p. Halina Piestrak-Krzesaj, Dziekanat Wydziału Filologicznego, Pl. Kopernika 11 a,
45-040 Opole, p. 9, tel. 77 5415939

5.1.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r. do godz. 14.00.
Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
5.1.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
5.1.7.1. Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie nauk humanistycznych;
b) przedstawić projekt badawczy zaakceptowany przez pracownika, wymienionego na stronie
internetowej:
http://ifa.wfil.uni.opole.pl/
http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/
http://germanistyka.uni.opole.pl
http://www.romanistyka.uni.opole.pl/
http://inslaw.wfil.uni.opole.pl/
5.1.7.2. System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt.
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.
od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.
od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.
b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość j. obcego
(innego niż język podstawowy dziedziny) potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt., C1 – 3 pkt.,
B2 – 1 pkt;
c) 35 punktów – ocena projektu badawczego;
d) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 21 września 2017 roku, godz. 10.00, sala 202, Collegium Maius.
5.1.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
5.1.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl
5.1.10 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone
z listy kandydatów.
5.2.1. Kierunek/specjalność studiów: filologia / literaturoznawstwo
5.2.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych
5.2.3. Limit miejsc:
6
5.2.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.

5.2.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie,
że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni,
na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona
jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja projektu badawczego zaakceptowana przez pracownika ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytułem profesora;
i) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię
w wersji elektronicznej;
j) egzemplarz pracy magisterskiej.
Miejsce składania dokumentów:
p. Halina Piestrak-Krzesaj, Dziekanat Wydziału Filologicznego, Pl. Kopernika 11 a,
45-040 Opole, p. 9, tel. 77 5415939
5.2.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r. do godz. 14.00.
Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
5.2.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
5.2.7.1.Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie nauk humanistycznych;
b) przedstawić projekt badawczy zaakceptowany przez pracownika, wymienionego na stronie
internetowej:
http://ifa.wfil.uni.opole.pl/
http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/
http://germanistyka.uni.opole.pl/
http://www.romanistyka.uni.opole.pl/
http://inslaw.wfil.uni.opole.pl/
5.2.7.2. System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt.
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.
od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.

od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.
b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość j. obcego
(innego niż język podstawowy dziedziny) potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt., C1 – 3 pkt.,
B2 – 1 pkt;
a) 35 punktów – ocena projektu badawczego;
b) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 21 września 2017 roku, godz. 10.00, sala 202, Collegium Maius.
5.2.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
5.2.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa : https://www. wyniki.uni.opole.pl
5.2.10 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone
z listy kandydatów.
5.3.1. Kierunek/specjalność studiów: filologia / kulturoznawstwo
5.3.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych
5.3.3. Limit miejsc:
6
5.3.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.
5.3.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie,
że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni,
na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona
jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja projektu badawczego zaakceptowana przez pracownika ze stopniem doktora
habilitowanego lub tytułem profesora;
i) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię
w wersji elektronicznej;
j) egzemplarz pracy magisterskiej.
Miejsce składania dokumentów:
p. Halina Piestrak-Krzesaj, Dziekanat Wydziału Filologicznego, Pl. Kopernika 11 a,
45-040 Opole, p. 9, tel. 77 5415939

5.3.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r. do godz. 14.00.
Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
5.3.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
5.3.7.1. Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie nauk humanistycznych
b) przedstawić projekt badawczy zaakceptowany przez pracownika, wymienionego na stronie
internetowej:
http://ifa.wfil.uni.opole.pl/
http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/
http://germanistyka.uni.opole.pl
http://www.romanistyka.uni.opole.pl/
http://inslaw.wfil.uni.opole.pl/
5.3.7.2. System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt.
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.
od 4.4 do 4.4 – 6 pkt.
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.
od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.
b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość j. obcego
(innego niż język podstawowy dziedziny) potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt., C1 – 3 pkt.,
B2 – 1 pkt;
a) 35 punktów – ocena projektu badawczego;
b) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 21 września 2017 roku, godz. 10.00, sala 202, Collegium Maius.
5.3.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
5.3.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl
5.3.10 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone
z listy kandydatów.
5.4.1. Kierunek/ specjalność studiów: PhD Programme in English Language and Literature
5.4.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie
językoznawstwa, doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
5.4.3. Limit miejsc: 12
5.4.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.
5.4.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie,

że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni,
na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona
jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) propozycja projektu badawczego (1000 słów).
i) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w
wersji elektronicznej;
j) opinia samodzielnego pracownika naukowego na temat osiągnięć kandydata i predyspozycji
do pracy naukowej;
k) egzemplarz pracy magisterskiej;
l) list motywacyjny charakteryzujący zainteresowania naukowe kandydata i uzasadnienie
wyboru studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa/literaturoznawstwa.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego,
pokój nr 7, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole.
5.4.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 1 do 15 września 2017 r. do godz. 14.00.
Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
5.4.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
5.4.7.1. Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie filologii angielskiej,
lingwistyki stosowanej lub innej filologii. W przypadku ukończenia innej filologii, kandydat
powinien wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie C2 potwierdzoną
certyfikatem figurującym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1586);
b) przedstawić projekt badawczy, który zostanie oceniony w trakcie postępowania
rekrutacyjnego przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora,
wymienionego na stronie internetowej www.doctorate.uni.opole.pl.
5.4.7.2. System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt.
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.
od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.
od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.
b) 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego:
recenzowane publikacje naukowe – 3 pkt; wystąpienia na konferencjach naukowych –
2 pkt; działalność w kołach naukowych – 1 pkt.

c) 35 punktów – ocena projektu badawczego; ocenie podlega sformułowanie tematu,
dobór metodologii, znajomość literatury przedmiotu, poprawność językowa;
d) 35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej; ocenie podlega wiedza
kandydata, potencjał naukowy proponowanego projektu badawczego, umiejętność
prowadzenia dyskusji akademickiej w języku angielskim.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 21 września 2017 r.
5.4.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
5.4.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl
5.4.10. Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone
z listy kandydatów.
6. Wydział Teologiczny
6.1.1. Kierunek/ specjalność studiów: Nauki o Rodzinie
6.1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych
6.1.3. Limit miejsc: 16
6.1.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 8 września 2017 r.
6.1.5. Wymagane dokumenty:
a) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej
rejestracji kandydatów IRK);
b) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie,
że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
c) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na
podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;
d) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie
z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona
jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
e) informacja o znajomości języków obcych;
f) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
g) życiorys;
h) pisemna propozycja projektu badawczego, który zostanie zreferowany podczas rozmowy
kwalifikacyjnej;
i) pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego UO (ze stopniem doktora
habilitowanego lub z tytułem profesora), który przynależy do jednostek uczelni prowadzących
studia doktoranckie Nauk o Rodzinie;
j) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w
wersji elektronicznej.
Dokumenty będą przyjmowane: Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a, sekretariat dziekanatu.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z
listy kandydatów.

6.1.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 30 kwietnia do 8 września 2017 r. do godz. 14.00. Termin
ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
6.1.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
6.1.7.1. Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim i posiadanie dyplomu;
b) odbyć rozmowę kwalifikacyjną;
c) przedstawić projekt badawczy.
6.1.7.2 .System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) do 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt.
od 4.1 do 4.2 – 2 pkt.
od 4.3 do 4.4 – 4 pkt.
od 4.5 do 4.6 – 6 pkt.
od 4.7 do 4.8 – 8 pkt.
powyżej 4.8 – 10 pkt.
b) do 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym:

za znajomość j. obcego: potwierdzoną certyfikatem: C2 – 4 pk.t, C1 – 3 pkt., B2 – 1 pkt;

za publikacje (dotyczy opublikowanych artykułów lub przyjętych do druku po uzyskaniu
pozytywnej recenzji; w przypadku publikacji przyjętych do druku wymaga się pisemnego potwierdzenia
przez Redakcję publikacji [opracowania zbiorowego lub czasopisma] a brak pisemnego potwierdzenia
skutkuje brakiem przyznania punktów):
o
brak publikacji - 0 pkt.;
o
jedna publikacja naukowa lub dwie publikacje popularnonaukowe – 3 pkt.;
o
dwie i więcej publikacji naukowych – 6 pkt.,

za udział w konferencjach naukowych (wymaga się pisemnego potwierdzenia udziału
w konferencji wydanego przez organizatorów lub program konferencji z wyraźnym zaznaczeniem
nazwiska i imienia Kandydata i tytułu wystąpienia):
o
brak udziału – 0 pkt.;
o
czynny udział (referat, poster) w jednej konferencji – 3 pkt.;
o
czynny udział (referat, poster) w dwóch lub więcej konferencjach – 6 pkt.;

za pracę w kołach naukowych lub organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:
o
brak aktywności – 0 pkt.;
o
praca w kole naukowym poświadczona dokumentacją w formie zaświadczenia lub pisemnej
opinii opiekuna naukowego Koła; praca w organizacji lub stowarzyszeniu naukowym poświadczona
dokumentem przynależności – 2 pkt.;
o
praca w 2 i więcej kół naukowych poświadczona dokumentacją w formie zaświadczenia lub
pisemnej opinii opiekuna naukowego danego Koła; praca w 2 i więcej organizacjach lub
stowarzyszeniach naukowych poświadczona dokumentem przynależności – 4 pkt.
c) do 35 punktów – prezentacja projektu badawczego;
Projekt badawczy powinien zostać zaprezentowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej w formie
wypowiedzi ustnej i prezentacji multimedialnej. Ma on w sposób syntetyczny przedstawiać
dotychczasowe zainteresowania naukowe Kandydata (m.in. tematyka pracy magisterskiej,
podejmowaną działalność naukową i organizacyjną); problematykę, którą chce Doktorant podjąć w

ramach studiów 3 st., ogólne sformułowanie tematu oraz celu badawczego; osadzenie problematyki w
dotychczasowym dorobku danej dziedziny naukowej.
Kryteriami oceny projektów badawczych będą:
- jasność sposobu sformułowania problematyki i celu badawczego;
- nowatorstwo/oryginalność problematyki;
- dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badań;
- osadzenie problemu w dotychczasowym dorobku dziedziny;
- znajomość literatury zagadnienia;
- zgodność tematyki z kompetencjami kadry samodzielnych pracowników
naukowych mogących sprawować opiekę nad doktorantem.
d) do 35 punktów – rozmowa kwalifikacyjna;
Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej: ma ona na celu wyjaśnienie ewentualnych
niejasności prezentowanego wcześniej projektu badawczego czy też jego uzupełnienie,
zorientowanie się w dojrzałości naukowej kandydata, jego rozeznaniu w podejmowanej
problematyce oraz w szerszej tematyce, w której osadzony jest projekt, jak również wyrobienie
sobie ogólnego wrażenia o kandydacie, a także o jego umiejętności prowadzenia dyskusji na
temat zainteresowań badawczych oraz motywacji do podjęcia studiów doktoranckich z zakresu
Nauk o Rodzinie.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 23 września 2017 r.
W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach Komisja może zebrać się raz jeszcze
w terminie do 7 dni.
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a; godz. 10, sala 44.
1.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.
1.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl
1.10 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Rozpoczęcie zajęć w piątek 6.10.2017 r.

6.2.1. Kierunek/ specjalność studiów: Nauki Teologiczne.
6.2.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk teologicznych.
6.2.3. Limit miejsc: 15
6.2.4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.
6.2.5. Wymagane dokumenty:
d) podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu
internetowej rejestracji kandydatów IRK);
e) kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez
pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub
oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów
doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie
osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;
f) kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika
uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

g) dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu,
zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów
dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;
h) informacja o znajomości języków obcych;
i) dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe,
wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);
j) życiorys;
k) pisemna propozycja projektu badawczego, który zostanie zreferowany podczas
rozmowy kwalifikacyjnej;
l) pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego UO (ze stopniem
doktora habilitowanego lub z tytułem profesora), który przynależy do jednostek uczelni
prowadzących studia doktoranckie Nauk Teologicznych.
m) jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji
fotografię w wersji elektronicznej;
n) zgodę swojego ordynariusza na podjęcie studiów doktoranckich w przypadku osób
duchownych i konsekrowanych;
o) opinię Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
w przypadku osób innych niż katolickie wyznań chrześcijańskich, religii i ateistów.
p) w przypadku osób duchownych, przełożonych wspólnot, konsekrowanych, mnichów,
itp. podlegających władzy duchownej innych niż katolicka, należy – w duchu
ekumenizmu i dobrego dialogu międzyreligijnego – przedłożyć opinię swego
przełożonego.
Dokumenty będą przyjmowane: Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a, sekretariat dziekanatu.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z
listy kandydatów.
6.2.6. Termin przyjmowania dokumentów: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r. do godz. 14.00.
Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.
6.2.7. Opis postępowania rekrutacyjnego:
6.2.7.1. Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:
a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie teologii;
b) odbyć rozmowę kwalifikacyjną;
c) przedstawić projekt badawczy.
6.2.7.2. System punktacji kandydatów.
Na ogólną punktację składają się:
a) do 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich:
poniżej 4.0 – 0 pkt.
od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.
od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.
od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.
od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.
od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.
b) do 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym:

za znajomość j. obcego: potwierdzoną certyfikatem: C2 – 4 pkt., C1 – 3 pkt., B2 – 1 pkt;


za publikacje (dotyczy opublikowanych artykułów lub przyjętych do druku po uzyskaniu
pozytywnej recenzji; w przypadku publikacji przyjętych do druku wymaga się pisemnego potwierdzenia
przez Redakcję publikacji [opracowania zbiorowego lub czasopisma] a brak pisemnego potwierdzenia
skutkuje brakiem przyznania punktów):
o
brak publikacji – 0 pkt.;
o
jedna publikacja naukowa lub dwie publikacje popularnonaukowe – 3 pkt.;
o
dwie i więcej publikacji naukowych – 6 pkt.;

za udział w konferencjach naukowych (wymaga się pisemnego potwierdzenia udziału
w konferencji wydanego przez organizatorów lub program konferencji z wyraźnym zaznaczeniem
nazwiska i imienia Kandydata i tytułu wystąpienia):
o
brak udziału – 0 pkt.;
o
czynny udział (referat, poster) w jednej konferencji – 3 pkt.;
o
czynny udział (referat, poster) w dwóch lub więcej konferencjach – 6 pkt.;

za pracę w kołach naukowych:
o
brak aktywności – 0 pkt.;
o
praca w kole naukowym poświadczona dokumentacją w formie zaświadczenia lub pisemnej
opinii opiekuna koła naukowego – 2 pkt.;
o
praca w 2 i więcej kołach naukowych poświadczona dokumentacją w formie zaświadczenia lub
pisemnej opinii opiekuna naukowego danego Koła – 4 pkt.
c) do 35 punktów – prezentacja projektu badawczego;
Projekt badawczy powinien zostać zaprezentowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej w formie
wypowiedzi ustnej i pisemnej. Ma on w sposób syntetyczny przedstawiać dotychczasowe
zainteresowania naukowe Kandydata (m.in. tematyka pracy magisterskiej, podejmowaną działalność
naukową i organizacyjną); problematykę, którą chce Doktorant podjąć w ramach studiów 3 st., ogólne
sformułowanie tematu oraz celu badawczego; osadzenie problematyki w dotychczasowym dorobku
danej dziedziny naukowej.
Kryteriami oceny projektów badawczych będą:
- jasność sposobu sformułowania problemiki i celu badawczego;
- nowatorstwo/oryginalność problematyki;
- dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badań;
- osadzenie problemu w dotychczasowym dorobku dziedziny;
- znajomość literatury zagadnienia;
- zgodność tematyki z kompetencjami kadry samodzielnych pracowników
naukowych mogących sprawować opiekę nad doktorantem.
d) do 35 punktów – rozmowa kwalifikacyjna;
Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej: ma ona na celu wyjaśnienie ewentualnych niejasności
prezentowanego wcześniej projektu badawczego czy też jego uzupełnienie, zorientowanie się
w dojrzałości naukowej kandydata, jego rozeznaniu w podejmowanej problematyce oraz w szerszej
tematyce, w której osadzony jest projekt, jak również wyrobienie sobie ogólnego wrażenia
o kandydacie, a także o jego umiejętności prowadzenia dyskusji na temat zainteresowań badawczych
oraz motywacji do podjęcia studiów doktoranckich z zakresu Nauk Teologicznych.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej 25 września 2017 r. o godz. 14.00, Wydział Teologiczny UO, ul.
Drzymały 1a.
6.2.8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.

6.2.9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,
- strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl
6.2.10 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.
Pierwsze zajęcia według rozkładu zajęć podanych na stronie internetowej WTUO.

