Lp. Wydział

Dyscyplina, forma studiów

Podstawowe dokumenty (dotyczy
wszystkich Wydziałów oraz wszystkich
dyscyplin)

Dodatkowe dokumenty

1.

WYDZIAŁ BIOLOGII

Dyscyplina: BIOLOGIA
Forma studiów: stacjonarne

1) pisemna zgoda przyszłego opiekuna naukowego wraz z zapewnieniem warsztatu badawczego, poświadczona przez
kierownika katedry;
2) projekt badawczy dotyczący planowanej rozprawy doktorskiej, wg wzoru:
- od 1.000 do 1.500 słów,
- roboczy tytuł planowanej rozprawy doktorskiej,
- cel,
- metoda,
- spodziewane rezultaty,
- uzasadnienie korzyści naukowych lub praktycznych projektu,
- literatura.
3) dokumenty dodatkowe: dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub inne, np.: publikacje naukowe, udział w
konferencjach naukowych, staże naukowe i studia zagraniczne, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne
potwierdzone znaczne osiągnięcia.

2.

WYDZIAŁ
FILOLOGICZNY

Dyscyplina: JĘZYKOZNAWSTWO
Forma studiów: stacjonarne

1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
2) życiorys;
3) odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia
albo jednolitych magisterskich uzyskany w Polsce albo
dyplom ukończenia studiów za granicą (oryginał lub
kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem wraz z
tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
na język polski);
4) dokument poświadczający średnią ocen z przebiegu
jednolitych studiów magisterskich albo studiów
pierwszego i drugiego stopnia;
5) aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z
wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych - 2 szt.;*
6) kwestionariusz osobowy;
7) kserokopia dowodu osobistego albo innego
dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość;
* nie dotyczy Wydziału Matematyczno-Fizycznego

Dyscyplina: LITERATUROZNAWSTWO
Forma studiów: stacjonarne

3.

WYDZIAŁ
HUMANISTYCZNY

1) pisemna zgoda przyszłego opiekuna naukowego wraz z zapewnieniem warsztatu pracy;
2) pisemny projekt badawczy z zakresu tematycznego i metodycznego planowanych badań naukowych (objętość do 3 stron);
3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub inne (nieobowiązkowe), np. publikacje naukowe, udział w
konferencjach naukowych, aktywność w studenckim ruchu naukowym, staże naukowe i studia zagraniczne, stypendia
naukowe i nagrody naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia;
4) dokument potwierdzający ocenę pracy magisterskiej (indeks lub inny dokument)

Dyscyplina: FILOZOFIA
Forma studiów: stacjonarne
Dyscyplina: HISTORIA
Forma studiów: stacjonarne

1) konspekt pracy doktorskiej i ewentualne kserokopie publikacji naukowych.

Dyscyplina: NAUKI O POLITYCE
Forma studiów: stacjonarne

1) pisemna zgoda przyszłego opiekuna naukowego wraz z zapewnieniem warsztatu pracy (brak zgody potencjalnego opiekuna
naukowego jest jednoznaczne z przerwaniem postępowania rekrutacyjnego)
2) inne: projekt badawczy dotyczący planowanej pracy doktorskiej (liczba stron projektu co najmniej 5); dokumenty
potwierdzające osiągnięcia naukowe lub inne np.: publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, aktywność w
studenckim ruchu naukowym, staże naukowe i studia zagraniczne, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne
potwierdzone osiągnięcia; dokument potwierdzający znajomość języka obcego;

Dyscyplina: PEDAGOGIKA
Forma studiów: stacjonarne

1) pisemna zgoda przyszłego opiekuna naukowego wraz z zapewnieniem warsztatu pracy (brak zgody potencjalnego opiekuna
naukowego jest jednoznaczne z przerwaniem postępowania rekrutacyjnego)
2) inne: pisemny esej pedagogiczny złożony w formie papierowej i na płycie CD, pisemny projekt badawczy dotyczący przyszłej
pracy doktorskiej złożony w formie papierowej i na płycie CD, dokument potwierdzający znajomość języka obcego,
dokumenty potwierdzające publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, stażach naukowych i studiach
zagranicznych, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia, np. udział w kołach naukowych.

1) konspekt pracy doktorskiej; opinia o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych wystawiona przez promotora pracy
magisterskiej lub potencjalnego opiekuna doktoranta ze stopniem doktora habilitowanego lub z tytułem profesora; dokument
(np. certyfikat) potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego; wykaz osiągnięć naukowych (np. artykuły,
udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych, sympozjach, warsztatach, stażach naukowych, etc.) i organizacyjnych (np.
udział w kołach naukowych, etc.), poświadczonych przez odpowiednie osoby, gremia lub instytucje.

4.

WYDZIAŁ
MATEMATYCZNOFIZYCZNY

Dyscyplina: FIZYKA
Forma studiów: stacjonarne

1)aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 1
sztuka i 1 sztuka – o wymiarach 4,5 x 6,5
2) list
polecający od samodzielnego pracownika naukowego. List polecający nie może pochodzić od proponowanego opiekuna
naukowego,
3) pisemna zgoda przyszłego opiekuna naukowego wraz z zapewnieniem warsztatu pracy (brak zgody potencjalnego opiekuna
naukowego jest jednoznaczne z przerwaniem postępowania rekrutacyjnego),
4) krótki opis zainteresowań naukowych,
5) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
6) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub inne np. : publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych,
aktywność w studenckim ruchu naukowym, staże naukowe i studia zagraniczne, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub
inne potwierdzone osiągnięcia.

Dyscyplina: MATEMATYKA
Forma studiów: stacjonarne

5.

WYDZIAŁ NAUK
EKONOMICZNYCH
I ZARZĄDZANIA

Dyscyplina: EKONOMIA
Forma studiów: stacjonarne
Dyscyplina: NAUKI O ZARZĄDZANIU
Forma studiów: stacjonarne
Dyscyplina: FINANSE
studiów: stacjonarne

6.

WYDZIAŁ NAUK
EKONOMICZNYCH
I ZARZĄDZANIA

BRIKOLAŻ
Dyscyplina: EKONOMII, NAUK O
ZARZĄDZANIU I FINANSÓW
Forma studiów: stacjonarne

WYDZIAŁ NAUK
O ZIEMI

Dyscyplina: OCEANOLOGIA
studiów: stacjonarne
Dyscyplina: GEOGRAFIA
Forma studiów: stacjonarne

7.

WYDZIAŁ PRAWA I
ADMINISTRACJI

Dyscyplina: PRAWO
Forma studiów: stacjonarne

Forma

1) kopia dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów oraz potwierdzić uzyskaną ocenę z pracy
magisterskiej, ocenę z egzaminu magisterskiego oraz temat pracy dyplomowej (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i
ocen, indeks lub inny dokument)
2) opinia promotora pracy magisterskiej o predyspozycjach do pracy naukowej
3) pisemne opracowanie z zakresu tematycznego i metodycznego planowanych badań naukowych – do 10 stron;
4) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego
5) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub inne (nieobowiązkowe), np.: publikacje naukowe, udział w
konferencjach naukowych, aktywność w studenckim ruchu naukowym, staże naukowe i studia zagraniczne, stypendia
naukowe i nagroda naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia.
1) kopia dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów oraz potwierdzić uzyskaną ocenę z pracy
magisterskiej, ocenę z egzaminu magisterskiego oraz temat pracy dyplomowej (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i
ocen, indeks lub inny dokument)
2) lista publikacji wraz z kserokopiami artykułów
3) lista cytowań
4) zaświadczenie dot. udziału w konferencjach, seminariach warsztatach naukowych w ostatnich 5 latach
5) zaświadczenie dot. udziału w projekcie badawczo – naukowym w ost. 5 latach,
6) zaświadczenie dot. uzyskania diamentowego Grantu lub grantu Preludium,
7) zaświadczenie ukończenia studiów podyplomowych związanych z dyscypliną studiów
8) rekomendacja promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł naukowy profesora lub stopień doktora
habilitowanego
9) certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego
10) zaświadczenie dotyczące udziału w wymianie międzynarodowej np. Erasmus, Horizon2020 itp. w ostatnich 5 latach
11) zaświadczenie o pozazawodowej aktywności społecznej np. wolontariat, aktywność w studenckim ruchu naukowym itp.
12) pisemne opracowanie z zakresu tematycznego i metodycznego planowanych badań naukowych – do 10 stron; koncepcja
badań i tematyki przyszłej pracy doktorskiej wraz z pisemnym potwierdzeniem zgody na sprawowanie opieki naukowej ze
strony przyszłego opiekuna.
13) inne:
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub inne (nieobowiązkowe), np.:, staże naukowe i studia zagraniczne,
stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne potwierdzone osiągnięcia.
14) pisemne potwierdzenie zgody na sprawowanie opieki naukowej ze strony przyszłego opiekuna naukowego

Forma

1) opis projektu badawczego do 3 stron;
2) dokumenty poświadczające udział w konferencjach, ekspedycjach, podróżach, badaniach terenowych, stażach naukowych,
popularyzację nauki, praca w kołach naukowych i organizacjach studenckich, udokumentowane publikacje naukowe,
certyfikat językowy
1) kandydat może złożyć projekt (koncepcję) rozprawy doktorskiej

8.

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Dyscyplina: NAUKI TEOLOGICZNE
Forma studiów: stacjonarne

1) pisemny esej z zakresu tematycznego i metodycznego planowanych badań naukowych;
2) w przypadku osób duchownych lub związanych z instytutem zakonnym, pozwolenie ordynariusza miejsca lub
odpowiedniego przełożonego;
3) certyfikat o poziomie znajomości języka obcego;
4) udokumentowane osiągnięcia naukowe, np.: publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, aktywność w
studenckim ruchu naukowym, staże naukowe i studia zagraniczne, stypendia naukowe i nagrody naukowe lub inne
potwierdzone osiągnięcia.

9.

WYDZIAŁ
ZARZĄDZANIA I
EKONOMIKI USŁUG

1) pisemna zgoda przyszłego opiekuna naukowego (brak zgody potencjalnego opiekuna naukowego jest jednoznaczne z
brakiem kompletu wymaganych dokumentów);
2) pisemny esej na temat uzgodniony z potencjalnym opiekunem naukowym (objętość od 5 do 10 stron);
3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, np.: publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, aktywność
w kołach naukowych.

Dyscyplina: EKONOMIA
Forma studiów:
stacjonarne/niestacjonarne
Dyscyplina: FINANSE
Forma studiów:
stacjonarne/niestacjonarne

Od kandydata, który legitymuje się dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia poza ww. podstawowymi dokumentami, wymagane jest:
1) poświadczenie w formie legalizacji lub apostille* dyplomu lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu
w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo.
Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski;
2) deklaracja o przystąpieniu do egzaminu ze znajomości języka polskiego - w przypadku braku zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez „Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Deklaracja możliwa do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK;
3) zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą, które jest wymagane w przypadku uzyskania dokumentu w państwie innym niż określone w art. 191a
ust.1-4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017 r., poz. 2183 ze zm.).
Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki w przypadku braku uznawalności na mocy umów
międzynarodowych–informacja: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html.

* Dokumenty poświadczane są poprzez:
1.
Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego
w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112,
poz.938)–informacja: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41;
2.
Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r. - poświadczenie świadectwa w formie legalizacji dokonywane jest w polskiej placówce dyplomatycznej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają następujące dokumenty:
1) kserokopia wizy lub karty pobytu (wraz z kserokopią decyzji wojewody) albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego;
2) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
3) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranej dyscyplinie i formie kształcenia;
4) kserokopia paszportu (oryginał do wglądu);
5) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim (dla osób dyplomem
zagranicznym).
Osoby nie posiadające wyżej wymienionych dokumentów, poświadczających znajomość języka polskiego, są zobowiązane przystąpić do egzaminu (test oraz rozmowa kwalifikacyjna) z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego
– zgłoszenie na egzamin do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK;
6) zaświadczenie o polskim pochodzeniu, wydane przez właściwą placówkę konsularną.

