
Szczegółowe kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do Szkoły Doktorskiej UAM w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach 

w naborze na rok akademicki 2021/2022 
 

1. Ocena z dyplomu studiów (maksymalnie 10 pkt): 

a. dobry                   2 pkt  

b. dobry plus           6 pkt  

c. bardzo dobry    10 pkt 

 

2. Osiągnięcia i aktywność naukowa (maksymalnie 15 pkt; 3 osiągnięcia):  

a. publikacje1)  (prace opublikowane lub przyjęte do druku): 

i. artykuł opublikowany do roku 2018 w czasopiśmie znajdującym się w wykazie 

czasopism naukowych MNiSW z dn. 25 stycznia 2017 r.2):  

1. lista A – 8 pkt 

2. lista C – 6 pkt 

3. lista B – 4 pkt 

ii. artykuł opublikowany po roku 2018 w czasopiśmie znajdującym się w aktualnie 

obowiązującym wykazie czasopism naukowych3: 

1. czasopismo 100-200 pkt – 8 pkt 

2.  czasopismo 40-70 pkt – 6 pkt 

3. czasopismo 20 pkt – 4 pkt 

iii. artykuł w czasopiśmie spoza wykazów czasopism, wymienionych w pkt i oraz ii – 1 pkt 

iv. monografia/redakcja/rozdział poziom 2  wg aktualnie obowiązującego wykazu 

wydawnictw4 – odpowiednio 10/6/4 pkt 

v. monografia/redakcja/rozdział poziom 14 –  9/5/3 pkt 

vi. monografia/redakcja/rozdział poza wykazem4 – 6/3/1 pkt 

b. wystąpienia konferencyjne (referat lub plakat) 

i. konferencje krajowe: 2 pkt 

ii. konferencje międzynarodowe:  4 pkt 

c. udział w projektach badawczych5): 

i. zagraniczny/międzynarodowy:  

1. kierownik: 10 pkt 

2. główny wykonawca: 8 pkt 

                                                           
1) W przypadku publikacji współautorskich przyznawane jest 100% punktów, jeżeli kandydat jest pierwszym lub 
korespondencyjnym autorem publikacji. Jeżeli kandydat jest drugim lub niekorespondencyjnym autorem, 
przyznawane jest 50% pkt,  o ile w pracy nie jest zaznaczone, że wkład kandydata jest taki sam jak pierwszego autora 
pracy. 
2) Komunikat MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów 
przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 
2013-2016. 
3 Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzony zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. Aktualny wykaz znajduje się na stronie BIP MEiN. 
4 Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe sporządzony zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce. Aktualny wykaz znajduje się na stronie BIP MEiN. 
5) Projekty badawcze, na realizację których środki finansowe zostały przyznane w ramach postępowań 
konkursowych. 



3. wykonawca: 6 pkt 

ii. krajowy (NCN, NCBiR, FNP, MNiSW):  

1. kierownik: 8 pkt 

2. główny wykonawca: 6 pkt 

3. wykonawca: 4 pkt 

iii. uczelniany:  

1. kierownik: 2 pkt 

2. wykonawca: 1 pkt 

 

3. Inna działalność (maksymalnie 5 pkt; maksymalnie 3 osiągnięcia): 

a. działalność w kole naukowym: 

i. szef koła: 3 pkt 

ii. aktywny członek: 2 pkt 

iii. należał: 1 pkt 

b. staże, szkolenia i wizyty studyjne w instytucjach naukowych: 

i. do 1 miesiąca (do 30 godz.): 1 pkt 

ii. 1-3 miesiące (31-60 godz.): 2 pkt 

iii. powyżej 3 miesięcy (powyżej 60 godz.): 3 pkt 

c. udział w szkołach letnich: 

i. krajowe: 1 pkt 

ii. międzynarodowe: 2 pkt 

d. nagrody i wyróżnienia za działalność naukową i wyniki w nauce: 

i. dyrektora instytutu lub dziekana wydziału (1 pkt) 

ii. rektora uniwersytetu (2 pkt) (np. wyróżnienie Rektora UAM „Studencki Laur”) 
iii. ufundowane przez instytucje państwowe i towarzystwa naukowe (3 pkt) 
iv. wyróżnienie Medalem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Za wybitne 

osiągnięcia w nauce i wyróżniający się udział w życiu Uniwersytetu” (3 pkt) 
v. ministra za przygotowanie wybitnych prac naukowych lub współudział w ich 

przygotowaniu (3 pkt) 
e. udział w pracach komitetów programowych lub organizacyjnych konferencji: 

i. zasięgu lokalnym: 1 pkt 
ii. zasięgu krajowym:  2 pkt 
iii. zasięgu międzynarodowym: 3 pkt 

f.  działalność w mediach studenckich: 
i. członek redakcji: 1 pkt 
ii. szef działu, wydawca: 2 pkt 
iii. redaktor naczelny: 3 pkt 

 
4. Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalnie 50 pkt):  

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci proszeni są o omówienie pięciu zagadnień, dotyczących: 
 a. wiedzy, 
 b. kompetencji, 
 c. znajomości metodologii 
istotnych dla planowanych badań w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. W ramach 
każdego z zagadnień komisja może zadawać pytania dodatkowe. Za omówienie każdego z zagadnień 
kandydat otrzymuje maksymalnie 10 pkt. Na omówienie każdego z zagadnień przeznaczone jest ok 5 
min. 

 



5. Wstępna propozycja projektu badawczego (maksymalnie 20 pkt):  
a. umiejętność sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego (0-5 

pkt) 
b. nowatorstwo i oryginalność pomysłu badawczego oraz umiejętność zaproponowania 

sposobu rozwiązania (0-5 pkt) 
c. metodologia właściwa dla wskazanej dyscypliny (0-5 pkt) 
d. znajomość stanu badań wraz z podstawową bibliografią, istotna dla osiągnięcia 

wskazanych celów (0-5 pkt) 


