
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 37/2019  

Senatu GUMed z dnia 27.05.2019 r. 

 

System punktowy 
stosowany przy kwalifikowaniu kandydatów do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed  

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

1. 
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca planowanego projektu 

badawczego 

0 – 60 pkt, 

w tym:  

0-50 pkt rozmowa merytoryczna, 

0-10 pkt ocena rezultatów studiów  

(należy uzyskać średnią  

min. 30 pkt za rozmowę 

merytoryczną) 

 

2. 

Znajomość języka angielskiego potwierdzona na podstawie 

egzaminu przeprowadzonego przez Studium Praktycznej 

Nauki Języków Obcych GUMed lub certyfikatu zgodnego z 

wymaganiami SPNJO  

0-4 pkt 

 

3. 

Znajomość jednego dodatkowego języka obcego (j. francuski, 

j. niemiecki, j. hiszpański) potwierdzona na podstawie 

dobrowolnego egzaminu przeprowadzonego przez Studium 

Praktycznej Nauki Języków Obcych GUMed lub certyfikatu 

zgodnego z wymaganiami SPNJO 

0-2 pkt 

 

4. 
Wyróżnione prace magisterskie;  

równorzędnie: wynik LEK lub LDEK ≥ 90% 
5 pkt 

 

5. Medal Primus Inter Pares 10 pkt  

6. 

Aktywna działalność w kole naukowym (min. 1 rok) 

potwierdzona opisową opinią opiekuna koła - 2 pkt za koło 

naukowe 

0-4 pkt 

 

7. 

Udokumentowane prace prezentowane przez kandydata na 

konferencjach naukowych jako pierwszy autor: 

- wygłoszenie potwierdzone abstraktem – 3 pkt za pracę 

- plakat potwierdzony abstraktem – 1 pkt za pracę 

- inna prezentacja potwierdzona certyfikatem lub 

programem – 1 pkt za pracę 

0-6 pkt 

 

 

8. 

Nagrody za prezentowane prace (z poz. 8): 

- wygłoszenie potwierdzone abstraktem – 2 pkt za pracę 

- plakat potwierdzony abstraktem – 1 pkt za pracę 

0-6 pkt 

 

9. 
Nagrody i stypendia za działalność naukową przyznane 

przez instytucje pozauczelniane – 2 pkt za nagrodę 
0-4 pkt 

 

10. Nagrody Rektora – 1 pkt za nagrodę max. 2 pkt  

11. 

Publikacje prac naukowych: 

- pisma z punktacją Impact  Factor  ≥ 0,5 pkt – 3 punkty za 

publikację 

- monografie/rozdziały w książkach, spełniające kryteria 

punktacji ministerialnej – 2 pkt za publikację 

- pisma z punktacją ministerialną (bez IF) lub z punktacją 

Impact Factor      < 0,5 – 1 pkt za publikację 

 W przypadku uczestników studiów doktoranckich brany jest 
pod uwagę dorobek przedstawiony w procesie rekrutacji na 
studia doktoranckie. 

 

max. 9 pkt 

 

 

max. 6 pkt  

 

 

12. 
Dyplom ukończenia drugiego fakultetu (tytuł magistra lub 

równorzędny) 
5 pkt 

 

 


