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INFORMACJE DLA KANDYDATÓW  

NA STUDIA DOKTORANCKIE NAUK TEOLOGICZNYCH  

NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 2018 

 

 

1. Kierunek: Nauki Teologiczne 

2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk teologicznych 

3. Limit miejsc: 15  

4. Termin rejestracji w systemie IRK: od 7 maja do 14 września 2018 r. 

5. Wymagane dokumenty:  

5.1. podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu 

internetowej rejestracji kandydatów IRK);  

5.2. kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez 

pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub 

oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów 

doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie 

osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;  

5.3. kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika 

uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;  

5.4. dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, 

zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów 

dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;  

5.5. informacja o znajomości języków obcych;  

5.6. dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje 

naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);  

5.7. życiorys;  

5.8. pisemna propozycja projektu badawczego, który zostanie zreferowany podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej;  

5.9. pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego UO (ze stopniem 

doktora habilitowanego lub z tytułem profesora), który przynależy do jednostek 

uczelni prowadzących studia doktoranckie Nauk Teologicznych.  

5.10. jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas 

rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;  

5.11. w przypadku katolików duchownych i konsekrowanych: zgodę swojego 

ordynariusza na podjęcie studiów doktoranckich; w przypadku osób innych niż 

katolickie wyznań chrześcijańskich, religii i ateistów: opinię Wielkiego Kanclerza 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; w przypadku osób duchownych, 

przełożonych wspólnot, konsekrowanych, mnichów, itp. podlegających władzy 

duchownej innych niż katolicka, należy – w duchu ekumenizmu i dobrego dialogu 

międzyreligijnego – przedłożyć opinię swego przełożonego. 

Dokumenty będą przyjmowane na Wydziale Teologicznym UO, ul. Drzymały 1a, w 

sali 46 i 8.  

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów 

zostaną skreślone z listy kandydatów.  
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6. Termin przyjmowania dokumentów: od 7 maja do 14 września 2018 r. Termin ten 

dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.  

Przyjmowanie dokumentów na studia doktoranckie Nauk Teologicznych (ul. Drzymały 

1a, Opole) odbywa się według poniższego harmonogramu. W razie trudności należy się 

skontaktować z Dziekanatem WTUO. Dokumenty niekompletne nie będą odbierane od 

kandydatów do czasu ich uzupełnienia. Prosząc o dodatkowe informacje należy napisać 

e-maila do ks. dra hab. Dariusz Klejnowskiego-Różyckiego, Kierownika Studiów 

Doktoranckich Nauk Teologicznych WTUO: dspjkr@gmail.com. Prosimy także o 

wcześniejsze e-malowe potwierdzenie swej obecności, skompletowanie dokumentów 

oraz sformułowanie ewentualnych pytań do Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego 

(Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej): dkr@uni.opole.pl lub do Rafała 

Łukasiewicza (Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej): rlukasiewicz@uni.opole.pl. Istnieje 

możliwość umówienia się na inny termin oddania dokumentów niż podany w 

harmonogramie dyżurów.  

DYŻURY REKRUTACYJNE 

Data Godziny Miejsce Przyjmujący 

08.05.2018 13:00-13:30 WTUO sala 46 ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

17.05.2018 12:00-14:00 WTUO sala 8 R. Łukasiewicz 

22.05.2018 13:00-13:30 WTUO sala 46 ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

07.06.2018 12:00-14:00 WTUO sala 8 R. Łukasiewicz 

13.06.2018 13:00-13:30 WTUO sala 46 ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

27.06.2018 14:00-15:00 WTUO sala 46 ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

04.07.2018 10:00-12:00 WTUO sala 8 R. Łukasiewicz 

16.07.2018 12:00-13:00 WTUO sala 46 ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

24.07.2018 10:00-12:00 WTUO sala 8 R. Łukasiewicz 

01.08.2018 14:00-14:30 WTUO sala 46 ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

17.08.2018 14:00-14:30 WTUO sala 46 ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

28.08.2018 10:00-12:00 WTUO sala 8 R. Łukasiewicz 

03.09.2018 14:00-14:30 WTUO sala 46 ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

13.09.2018 14:00-15:00 WTUO sala 46 ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

 

7. Opis postępowania rekrutacyjnego:  

7.1. Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:  

7.1.1.  mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie teologii; 

7.1.2. dostarczyć w określonym terminie wymagane dokumenty; 

7.1.3. odbyć rozmowę kwalifikacyjną;  

7.1.4. przedstawić projekt badawczy.  

7.2. System punktacji kandydatów.  

Na ogólną punktację składają się:  

7.2.1. do 10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub 

jednolitych magisterskich:  

poniżej 4.0 – 0 pkt.  

od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.  

od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.  

od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.  
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od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.  

od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.  

7.2.2. do 20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym:  

7.2.2.1. za znajomość j. obcego: potwierdzoną certyfikatem:  

C2 – 4 pkt., C1 – 3 pkt., B2 – 1 pkt;  

7.2.2.2. za publikacje (dotyczy opublikowanych artykułów lub przyjętych do 

druku po uzyskaniu pozytywnej recenzji; w przypadku publikacji 

przyjętych do druku wymaga się pisemnego potwierdzenia przez 

Redakcję publikacji [opracowania zbiorowego lub czasopisma] a 

brak pisemnego potwierdzenia skutkuje brakiem przyznania 

punktów):  

7.2.2.2.1. brak publikacji – 0 pkt.;  

7.2.2.2.2. jedna publikacja naukowa lub dwie publikacje 

popularnonaukowe – 3 pkt.;  

7.2.2.2.3. dwie i więcej publikacji naukowych – 6 pkt.;  

7.2.2.3. za udział w konferencjach naukowych (wymaga się pisemnego 

potwierdzenia udziału w konferencji wydanego przez organizatorów 

lub program konferencji z wyraźnym zaznaczeniem nazwiska i 

imienia Kandydata i tytułu wystąpienia):  

7.2.2.3.1. brak udziału – 0 pkt.;  

7.2.2.3.2. czynny udział (referat, poster) w jednej konferencji – 3 

pkt.;  

7.2.2.3.3. czynny udział (referat, poster) w dwóch lub więcej 

konferencjach – 6 pkt.;  

7.2.2.4. za pracę w kołach naukowych:  

7.2.2.4.1. brak aktywności – 0 pkt.;  

7.2.2.4.2. praca w kole naukowym poświadczona dokumentacją w 

formie zaświadczenia lub pisemnej opinii opiekuna koła 

naukowego – 2 pkt.;  

7.2.2.4.3. praca w 2 i więcej kołach naukowych poświadczona 

dokumentacją w formie zaświadczenia lub pisemnej opinii 

opiekuna naukowego danego Koła – 4 pkt.  

7.2.3. do 35 punktów – prezentacja projektu badawczego;  

Projekt badawczy powinien zostać zaprezentowany w czasie rozmowy 

kwalifikacyjnej w formie wypowiedzi ustnej i pisemnej. Ma on w sposób 

syntetyczny przedstawiać dotychczasowe zainteresowania naukowe Kandydata 

(m.in. tematyka pracy magisterskiej, podejmowaną działalność naukową i 

organizacyjną); problematykę, którą chce Doktorant podjąć w ramach studiów 3 st., 

ogólne sformułowanie tematu oraz celu badawczego; osadzenie problematyki w 

dotychczasowym dorobku danej dziedziny naukowej.  

Kryteriami oceny projektów badawczych będą:  

- jasność sposobu sformułowania problemiki i celu badawczego;  

- nowatorstwo/oryginalność problematyki;  

- dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badań;  

- osadzenie problemu w dotychczasowym dorobku dziedziny;  
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- znajomość literatury zagadnienia;  

- zgodność tematyki z kompetencjami kadry samodzielnych pracowników 

naukowych mogących sprawować opiekę nad doktorantem.  

7.2.4. do 35 punktów – rozmowa kwalifikacyjna;  

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej: ma ona na celu wyjaśnienie ewentualnych 

niejasności prezentowanego wcześniej projektu badawczego czy też jego 

uzupełnienie, zorientowanie się w dojrzałości naukowej kandydata, jego rozeznaniu 

w podejmowanej problematyce oraz w szerszej tematyce, w której osadzony jest 

projekt, jak również wyrobienie sobie ogólnego wrażenia o kandydacie, a także o 

jego umiejętności prowadzenia dyskusji na temat zainteresowań badawczych oraz 

motywacji do podjęcia studiów doktoranckich z zakresu Nauk Teologicznych. 

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 27 września 2018 r. od godz. 12.00, Wydział 

Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a.  

 

8. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2018 r.  

9. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:  

- indywidualne konto kandydata w systemie IRK,  

- strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl  

 

10. Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.  

Pierwsze zajęcia według rozkładu zajęć podanych na stronie internetowej WTUO. 

 

 


