Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ
w roku akademickim 2019/2020

Kandydaci do szkoły doktorskiej dokonują rejestracji drogą internetową oraz składają
komplet dokumentów:
- wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania,
- jeżeli kandydat posiada oświadczenie pracownika naukowego zatrudnionego
w Uniwersytecie Łódzkim do gotowości podjęcia się promotorstwa, składa je wraz
z pozostałymi dokumentami,
- konspekt proponowanej pracy doktorskiej z oświadczeniem potwierdzającym fakt, że nigdy
wcześniej nie przygotowywał ani nie obronił pracy doktorskiej w zaproponowanym temacie.
Obowiązek złożenia ww. oświadczenia nie dotyczy przypadków przeniesienia z innej szkoły
doktorskiej. Konspekt może być przygotowany w języku angielskim.
- w przypadku, gdy kandydat ukończył studia za granicą, składa zalegalizowany lub
opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów za granicą dający prawo do ubiegania się o
nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa
uczelnia, która go wydała, oraz poświadczone przez tłumacza przysięgłego jego tłumaczenie
na język polski,
- Kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
składa je wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi, jeśli ma zamiar skorzystania z
dodatkowych uprawnień wynikających z przepisów prawa,
- dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego - zgodnie z Wykazem
certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego (Załącznik nr 1);
W przypadku braku certyfikatu – pod uwagę brany jest wynik testu (test jest obowiązkowym
elementem procesu rekrutacji). Nieprzystąpienie do testu z języka obcego jest
traktowane
jako nieprzystąpienie do obowiązkowego etapu procesu rekrutacji i
zostanie uznane jest jako rezygnacja z udziału w dalszej procedurze rekrutacji.
- CV (życiorys naukowy),
- informacje o dotychczasowej aktywności naukowej (publikacje, udział w konferencjach
naukowych, nagrody, staże, projekty badawcze, praca w kołach naukowych itp.),
- odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich albo równorzędnych,
- dokumenty potwierdzające osiągnięte w toku studiów wyniki w nauce, w tym średnią ocen z
toku studiów (kopia suplementu do dyplomu ze średnią z toku studiów, w przypadku braku
suplementu do dyplomu lub braku informacji o średnie z toku studiów, zaświadczenie o
ukończeniu studiów ze średnią z toku studiów).
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