Wymagane dokumenty
Kandydaci do szkoły doktorskiej:
a) dokonują rejestracji drogą internetową;
b) składają komplet dokumentów:
- wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania o przyjęcie
do szkoły doktorskiej,
- jeżeli kandydat posiada oświadczenie pracownika naukowego zatrudnionego
w Uniwersytecie Łódzkim, składa je wraz z pozostałymi dokumentami.
- konspekt proponowanej pracy doktorskiej z oświadczeniem potwierdzające 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 oraz osób, które będą kształciły się w ramach umowy typu cotutelle i kształcą się
już na uczelni zagranicznej w momencie rekrutacji. W przypadku kandydata-cudzoziemca
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 (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.) składa je wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi, jeśli
ma zamiar skorzystania z dodatkowych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (kopia – oryginał do wglądu) zgodnie z Wykazem certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego
(Załącznik nr 1);
W przypadku braku certyfikatu z języka angielskiego – pod uwagę brany jest wynik
egzaminu.
Aby przystąpić do dalszych etapów rekrutacji, kandydat musi uzyskać w ramach egzaminu
co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów.
- odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich albo równorzędnych,
- kopia suplementu do dyplomu,
- informacje o dotychczasowej aktywności naukowej:
 publikacje - należy dołączyć kopię strony tytułowej, strony redakcyjnej oraz pierwszej i
ostatniej strony własnego tekstu (prace wydane) lub potwierdzenie redakcji/wydawnictwa
o przyjęciu pracy do druku (oryginały dokumentów do wglądu).
 udział w konferencjach naukowych - należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa w formie:
programu konferencji z tytułem wystąpienia i nazwiskiem kandydata albo potwierdzenia przez
organizatorów konferencji czynnego udziału kandydata wraz z tytułem wystąpienia (kopia –
oryginał do wglądu).
 aktywność społeczna i organizacyjna - przez aktywność społeczną i organizacyjną rozumie
się np.: działalność (przez co najmniej 1 rok) w kole naukowym i studenckich organizacjach (np.
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ELSA, PSSiAP, AIESEC, ERSA, ESN), udział w organizacji konferencji i szkoleń (z wyjątkiem
zorganizowanych w ramach działalności koła naukowego/studenckich organizacji), działalność
w Wydziałowej lub Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub organach kolegialnych
Wydziału/Uczelni, wolontariat, działalność na rzecz społeczności lokalnej, honorowe
krwiodawstwo.
Każdy z rodzajów aktywności organizacyjnej oraz okres jej trwania powinien być odpowiednio
potwierdzony (kopia - oryginał do wglądu).
 projekty naukowo-badawcze - udział w projektach potwierdzony dokumentem grantodawcy,
pismem kierownika projektu (kopia – oryginał do wglądu).
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