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� Zakładka 1 „Dane podstawowe” 

 

WYMAGANE POLA DO WYPEŁNIENIA: 

dane personalne: 

IMIĘ 

NAZWISKO 

drugie imię/inicjał – opcjonalnie 

PESEL 

NR TELEFONU 

adres zameldowania: 

ULICA, NR DOMU, NR LOKALU 

MIASTO 

KOD POCZTOWY 

PAŃSTWO 

adres korespondencyjny:  

(jeśli taki sam jak zameldowania, można użyć przycisku „Kopiuj dane adresowe”) 

ULICA, NR DOMU, NR LOKALU 

MIASTO 

KOD POCZTOWY 

PAŃSTWO 

 

� Zakładka 2 „Wybór projektów” 

  

WYMAGANE POLA DO WYPEŁNIENIA: 

pierwszy projekt (tzw. pierwszego wyboru) 

 WYBÓR  Z LISTY PROJEKTÓW 

  (pełny opis projektów dostępny po kliknięciu na link „Lista projektów”) 

 UZASADNIENIE WYBORU 

  (uzasadnienie, dlaczego kandydat wybrał ten temat – maksymalnie 1000 znaków) 

 

drugi projekt: 

 wybór z listy projektów  – opcjonalnie 

 uzasadnienie wyboru  – opcjonalnie 

 

 

� Zakładka 3 „Wykształcenie” 

 

WYMAGANE POLA DO WYPEŁNIENIA LUB PLIKI DO WGRANIA: 

Informacje o wykształceniu: 

 NAZWA UCZELNI WYŻSZEJ 

 NAZWA WYDZIAŁU 

 KIERUNEK 

Praca magisterska: 

 TYTUŁ PRACY MAGISTERSKIEJ 

 data obrony  – opcjonalnie 

 ŚREDNIA OCEN ZE STUDIÓW 

 Dodatkowe informacje (np. inne wykształcenie) – opcjonalnie 
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Pliki do wgrania: 

 SKAN DYPLOMU 

(Dokument wymagany do rekrutacji, jednakże kandydaci, którzy nie obronili jeszcze 

pracy magisterskiej, a z dniem 1 marca 2018 r. będą posiadali tytuł magistra, będą 

proszeni o dostarczenie tego dokumentu w dalszych etapach rekrutacji.)  

 ARKUSZ OCEN 

(wykaz ocen ze studiów II stopnia wystawiony i poświadczony przez dziekanat uczelni) 

 

� Zakładka 4 „Opinie”  

 

WYMAGANE POLA DO WYPEŁNIENIA LUB PLIKI DO WGRANIA: 

Referencje – opinia 1 

IMIĘ I NAZWISKO 

(imię i nazwisko osoby wystawiającej opinię naukową „Opinia 1” o kandydacie  

– tj. promotora pracy magisterskiej/licencjackiej/inżynierskiej) 

 ADRES E-MAIL 

  (adres e-mailowy osoby wystawiającej opinię naukową „Opinia 1” o kandydacie) 

 afiliacja   – opcjonalnie 

  (afiliacja osoby wystawiającej opinię naukową „Opinia 1” o kandydacie) 

 numer telefonu  – opcjonalnie 

  (nr telefonu osoby wystawiającej opinię naukową „Opinia 1” o kandydacie) 

 

Referencje – opinia 2 

 IMIĘ I NAZWISKO 

(imię i nazwisko osoby wystawiającej opinię naukową „Opinia 2” o kandydacie) 

 ADRES E-MAIL 

  (adres e-mailowy osoby wystawiającej opinię naukową „Opinia 2” o kandydacie) 

 afiliacja   – opcjonalnie 

  (afiliacja osoby wystawiającej opinię naukową „Opinia 2” o kandydacie) 

 numer telefonu  – opcjonalnie 

  (nr telefonu osoby wystawiającej opinię naukową „Opinia 2” o kandydacie) 

 

Pliki do wgrania: 

 OPINIA 1 

  (skan dokumentu zawierający opinię naukową „Opinia 1”) 

 OPINIA 2 

  (skan dokumentu zawierający opinię naukową „Opinia 2”) 

 

� Zakładka 5 „Publikacje i patenty” 

 

 Publikacje  – opcjonalnie  

  (lista publikacji, których kandydat jest współautorem) 

 Patenty   – opcjonalnie 

  (lista patentów, których kandydat jest współautorem) 
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� Zakładka 6 „Konferencje i staże”  

 

 Konferencje  – opcjonalnie  

  (konferencje naukowe, w których kandydat brał udział) 

 Staże   – opcjonalnie 

  (staże naukowe lub praktyki przemysłowe, które odbył kandydat) 

 

� Zakładka 7 „Programy i projekty”  

 

 Udział w programach międzynarodowych  – opcjonalnie  

  (udział w międzynarodowych programach naukowych lub edukacyjnych) 

 Udział w projektach badawczych   – opcjonalnie 

(udział w projektach badawczych, w których kandydat był wykonawcą lub w ramach 

których wykonał pracę magisterską/licencjacką/inżynierską) 

 

� Zakładka 8 „Wymagane dokumenty”  

 

WYMAGANE PLIKI DO WGRANIA: 

 ŻYCIORYS NAUKOWY 

 LIST MOTYWACYJNY 

 SKAN DYPLOMU 

(Dokument wymagany do rekrutacji, jednakże kandydaci którzy nie obronili jeszcze 

pracy magisterskiej, a z dniem 1 marca 2018 będą posiadali tytuł magistra, będą 

proszeni o dostarczenie tego dokumentu w dalszych etapach rekrutacji.)  

 ARKUSZ OCEN 

(wykaz ocen ze studiów II stopnia wystawiony i poświadczony przez dziekanat uczelni) 

 OPINIA 1 

  (skan dokumentu zawierający opinię naukową „Opinia 1”) 

 OPINIA 2 

  (skan dokumentu zawierający opinię naukową „Opinia 2”) 

 PLIK OPCJONALNY 1  –  opcjonalnie 

PLIK OPCJONALNY 2  –  opcjonalnie 

 PLIK OPCJONALNY 3  –  opcjonalnie 

 PLIK OPCJONALNY 4  –  opcjonalnie 

  (pliki zawierające inne dokumenty – certyfikaty, dyplomy, informacje o nagrodach itp.) 

 

� Zakładka 9 „Inne”  

 

 Inne umiejętności  – opcjonalnie 

  (pole do wyszczególnienia innych umiejętności kandydata) 

 


