Ruszyła rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Matematyki Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Informujemy, że pisemny egzamin kwalifikujący do Kolegium Doktorskiego Matematyki
odbędzie się 24 czerwca 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00 w Instytucie Matematycznym
UWr (pl. Grunwaldzki 2/4, Wrocław), sala 601.
Osoby zainteresowane kształceniem w Kolegium Doktorskim Matematyki zapraszamy do
zgłaszania udziału w egzaminie kwalifikacyjnym, do dnia 21 czerwca 2019 roku na
adres e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl.
W zgłoszeniu należy podać:
1. uzyskane kwalifikacje (kiedy i na jakiej uczelni), a jeśli kandydat jest w trakcie studiów,
to należy podać nazwę uczelni i przewidywany termin ukończenia studiów.
2. telefon do kontaktu.
Do egzaminu kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada następujące
kwalifikacje:
b1) tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, lub zgodnie ze
swoim oświadczeniem do momentu wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej tj.
do dnia 20 września 2019 r. (do godz. 10:00) będzie się nim legitymowała;
lub
b2) w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć
naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył
trzeci rok jednolitych studiów magisterskich;
lub
b3) jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego:
Zakres wymagań obejmuje przedmioty wykładane na studiach matematycznych, w
szczególności analizę I – III, geometrię, algebrę liniową i algebrę I, elementy topologii
metrycznej i teorii mnogości, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę.
Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbywa się dla wszystkich kandydatów w drodze konkursu, w ramach
którego zostanie przeprowadzany pisemny egzamin kwalifikacyjny. Prace kandydatów
oceniane są przez komisję rekrutacyjną.
Zestawy tych samych zadań są przygotowane w języku polskim i w języku angielskim.
Kandydat wybiera język, w którym chce pisać test.
Na egzaminie pisemnym kandydaci otrzymują zestaw 12 zadań, z których komisja
rekrutacyjna ocenia 6 najlepiej rozwiązanych. Każde zadanie jest punktowane w skali 0-6
punktów. Na podstawie wyników ustala się listę rankingową. Kandydat zostaje
zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zgodnie z listą rankingową w ramach
limitu miejsc. Kandydat, który uzyskał poniżej 15 punktów, nie może być przyjęty do
Kolegium Doktorskiego Matematyki.
W uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe jest zorganizowanie naboru
doktoranta, mającego realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy, z
pominięciem wyznaczonego harmonogramu rekrutacji do Kolegium Doktorskiego
Matematyki. W procedurze kwalifikacyjnej mogą zostać uwzględnione dodatkowe
wymagania stawiane kandydatom do realizacji projektu badawczego.
Kandydaci, o których jest mowa w podpunkcie b2), zwracają się do komisji rekrutacyjnej
o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w tym trybie. Komisja rekrutacyjna
rozpatruje ich wnioski biorąc pod uwagę wysoki poziom dorobku naukowego kandydata
oraz opinię samodzielnego pracownika naukowego uzasadniającą najwyższą jakość
osiągnięć naukowych kandydata. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o
dopuszczeniu takiego kandydata do postępowania kwalifikacyjnego większością głosów,
opisując ten fakt w protokole z rekrutacji.
W procesie rekrutacji kandydaci zostaną poproszeni o złożenie dokumentów (w
tym opinii samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do
pracy naukowej oraz deklaracji na pełnienie funkcji promotora), zgodnie z
zasadami rekrutacji uchwalonymi przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego.

