
Załącznik nr 3 
do Przebiegu i harmonogramu rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej 

 z dnia 15 lipca 2019 r.  

 

 

Szczegółowe kryteria oceny rozmów kwalifikacyjnych  

do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej 

w roku akademickim 2019/20 

 

 

 
Na wynik (r) rozmowy kwalifikacyjnej składają się oceny w następujących kategoriach: 

I. Ocena predyspozycji i zainteresowań naukowych oraz proponowanego zakresu badań – 

liczba całkowita z przedziału od 0 do 60: 

 
a. Predyspozycje i zainteresowania naukowe: 

i. kompetencje kandydata istotne z perspektywy proponowanego zakresu badań (0-10 

pkt),  

ii. przygotowana i wygłoszona przez kandydata prezentacja na temat proponowanego 

zakresu badań (0-10 pkt), 

iii. umiejętność prowadzenia dyskusji, argumentowania i posługiwania się językiem 

naukowym właściwym dla danej dyscypliny (0-10 pkt). 

b. Proponowany zakres badań: 

i. zarys proponowanego zakresu badań (0-10 pkt), 

ii. uzasadnienie trafności wyboru tematyki (0-10 pkt), 

iii. oryginalność i innowacyjność proponowanego zakresu badań (0-10 pkt).  

 

II. Ocena kompetencji językowych – liczba całkowita z przedziału od 0 do 20 

 
1. Kandydat posługujący się językiem angielskim w stopniu uniemożliwiającym realizację 

kształcenia w ISD PŁ otrzymuje 0 pkt.  

2. Kandydat posługujący się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym realizację 

kształcenia w ISD PŁ otrzymuje 10 pkt. Kandydat posługujący się językiem na tym poziomie 

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych wypowiedziach, 

łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi 

formułować przejrzyste wypowiedzi, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach 

będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. 

3. Kandydat posługujący się językiem angielskim na poziomie pozwalającym rozumieć szeroki 

zakres trudnych, dłuższych wypowiedzi, używający naukowego słownictwa, potrafiący 

prowadzić dyskusję oraz prezentować w języku angielskim  otrzymuje od 10 do 20 pkt. 

Ponadto kandydat potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu 

odnajdując właściwe sformułowania. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, 

szczegółowe wypowiedzi dotyczące na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. 

 

III. Ocena dotychczasowych osiągnięć i dorobku naukowego lub/i artystycznego kandydata 

związanych z daną dyscypliną – liczba całkowita z przedziału od 0 do 20.  

 

Przy ocenie dorobku naukowego bierze się pod uwagę:  
a. działalność publikacyjną: artykuły naukowe, rozdziały w monografiach lub publikacje w 

recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowych (0-5 pkt), 

b. staże naukowe i udział w projektach badawczych (0-5 pkt), 

c. osiągnięcia o charakterze badawczo-wdrożeniowym i komercjalizacyjnym (0-5 pkt), 

d. aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych np. wygłoszenie referatu (0-2 

pkt), 

e. stypendia, nagrody, wyróżnienia, certyfikaty związane z działalnością naukową 

f. (0-2 pkt), 

g. osiągnięcia w zakresie działalności upowszechniającej naukę  (0-1 pkt). 


