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Wydział Teologiczny 
 
 

1. Studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym prowadzone są w dziedzinie 
nauk teologicznych. O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które 
posiadają tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny) w zakresie teologii 
katolickiej. 

2. Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym. 
3. Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza dokumentami 

wskazanymi w uchwale rekrutacyjnej Senatu UAM, należy dołączyć : 
a) opis zainteresowań naukowych, 
b) artykuł (około 20 stron maszynopisu) na sformułowany przez siebie 

temat z dziedziny nauk teologicznych związany z kierunkami 
proponowanej pracy badawczej, będący podstawą rozmowy 
kwalifikacyjnej, 

c) informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, 
udziale w konferencjach naukowych, pracy w kołach naukowych, 
nagrodach naukowych i wyróżnieniach, stażach krajowych  
i zagranicznych. 

4. Postępowanie rekrutacyjne w formie konkursu przeprowadza się  
w następujących kategoriach: 
1) wyników studiów: 

 średnia ocen ze studiów pomnożona przez 3 (maksymalnie 15 pkt.)  

 ocena „bardzo dobry z wyróżnieniem” pracy magisterskiej: 1 pkt. 
2) przedłożony artykuł i rozmowa kwalifikacyjna: 

a) ocena przedłożonego artykułu: 0-12 pkt., w tym: 

 wybór zagadnienia i jego sformułowanie: 0-2 pkt., 

 strona merytoryczna opracowania: 0-4 pkt., 

 strona metodyczna opracowania: 0-4 pkt., 

 strona formalna opracowania: 0-2 pkt.; 
Artykuł ocenia dwóch recenzentów. Każdy ocenia według powyższych 
kryteriów uzasadniając swoją ocenę. Końcową ocenę artykułu  
z poszczególnych kategorii oceny, stanowi średnia z uzyskanych punktów  
w poszczególnych kryteriach (zaokrąglona do jedności). 

b) rozmowa kwalifikacyjna: 0-17 pkt., w tym: 

 przygotowanie merytoryczne: 0-5 pkt., 

 treść i poprawność wypowiedzi: 0-4 pkt., 

 umiejętność prezentacji: 0-4 pkt.,  

 umiejętność formułowania wniosków i postulatów: 0-4 pkt.; 
3) Aktywność naukowa kandydata: 

 publikacje naukowe: za każdą książkę naukową 5 pkt.; za każdy 
artykuł naukowy 2 pkt.; za każdą recenzję publikacji 1 pkt., 

 udział w konferencjach naukowych z referatem, potwierdzony 
stosownym zaświadczeniem: za każdą 2 pkt.,  

 udział w konferencjach naukowych bez referatu, potwierdzony 
stosownym zaświadczeniem: za każdą 1pkt., 

 praca w kołach naukowych, potwierdzona zaświadczeniem od 
opiekuna: za każdą 1pkt.,  
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 staże krajowe, potwierdzone stosownym zaświadczeniem: za każdy 
1 pkt.;  

 staże zagraniczne, potwierdzone stosownym zaświadczeniem: za 
każdy 2 pkt., 

 nagrody naukowe i wyróżnienia, potwierdzone dyplomem lub innym 
stosownym dokumentem: za każdą 1 pkt; 

 Na ostateczną liczbę punktów uzyskanych w rankingu składają się:  

 suma punktów z części A i B, z których maksymalnie można uzyskać 
45 pkt.,  

 suma punktów uzyskanych z części C, która zależna jest od liczby 
przedstawionych aktywności naukowych kandydata.  


