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• Wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania o przyjęcie do szkoły doktorskiej  

• Wydrukowany i uzupełniony „Kwestionariusz Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych” 

(znajduję się on w zasadach rekrutacji oraz w plikach zakładki „Rekrutacja” na stronie SDNH, 

punktowane są tylko osiągnięcia z ostatnich pięciu lat) 

• Zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia wpisane w „Kwestionariuszu SDNH” 

(potwierdzenia udziału w konferencjach itp. przy publikacjach wymagane jest przedstawienie 

skanu strony tytułowej, spisu treści z imieniem i nazwiskiem oraz strony tytułowej publikacji; 

gdy publikacja jeszcze się nie ukazała, potrzebne jest zaświadczenie o przyjęciu do druku ) 

• Wydrukowany i uzupełniony wniosek o wyznaczenie promotora, w przypadku gdy kandydat 

nie znalazł sam osoby gotowej na sprawowanie opieki promotorskiej z listy potencjalnych 

promotorów 

• Wydrukowane i uzupełnione oświadczenie zgody na sprawowanie opieki promotorskiej, w 

przypadku gdy kandydat znalazł sam promotora  

• Konspekt proponowanej pracy doktorskiej (Konspekt musi zawierać: 1) proponowany temat 

pracy,2) określenie celu badań,3) przedstawienie dotychczasowego stanu badań –wskazanie 

luki w nauce, którą kandydat zamierza wypełnić, 4) wskazanie metod badawczych służących 

rozwiązaniu postawionego problemu, 5) bibliografię przedstawiającą stan badań, maksimum 

20 pozycji. Rozmiar konspektu łącznie z bibliografią nie może przekraczać 5 stron formatu A4; 

czcionka –Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5.) 

• Odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich lub 

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 średniej z toku studiów, zaświadczenie o 

ukończeniu studiów ze średnią z toku studiów) 

• Zdjęcie kandydata do legitymacji w wersji elektronicznej, przesłane na adres 

sdnh@uni.lodz.pl  

• 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. 
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• Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego - zgodnie z Wykazem 

certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego. 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 za rezygnację z udziału w 

dalszej procedurze rekrutacji. 

• Kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) składa je wrazz innymi dokumentami rekrutacyjnymi,jeśli ma 

zamiar skorzystania z dodatkowych uprawnień wynikających z przepisów prawa 

 


