
Instytut Psychologii 

 

1) Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii są prowadzone w dziedzinie 

nauk społecznych w następujących dyscyplinach: 

a) psychologia, 

b) nauk o poznaniu i komunikacji społecznej. 

2) O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która posiada 

tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, albo jest laureatem konkursu 

„Diamentowy Grant” i spełnia warunki określone w uchwale głównej.  

3) Do wniosku o przyjęcie na studia trzeciego stopnia, poza dokumentami 

wymienionymi w Uchwale Senatu UAM, należy złożyć następujące dokumenty 

i materiały:  

a. materiały dokumentujące aktywność naukową i organizacyjną 

kandydata:  

 publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych i 

pracach zbiorowych  - opublikowane lub przyjęte do druku 

(wymagane oryginalne teksty lub ich kopie do wglądu; w 

przypadku publikacji przyjętych do druku – potwierdzenie o 

przyjęciu), 

 opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej 

tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o 

predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej, 

 potwierdzenie opiekuna naukowego koła naukowego lub 

dyrektora ds. studenckich dotyczące działalności w studenckim 

ruchu naukowym (pełnione funkcje, organizacja konferencji, 

warsztatów, seminariów, udział w badaniach naukowych), 

 potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych z referatami, 

komunikatami, posterami wystawione przez organizatora 

konferencji, 

 potwierdzenie udziału w stażach krajowych i zagranicznych 

wystawione przez dyrektora lub prodziekana ds. studenckich 

(programy wymiany, np. Erasmus+, MOST, inne wyjazdy 

stypendialne),  

 w przypadku laureatów konkursu „Diamentowy Grant” – 
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potwierdzenie decyzji o przyznaniu grantu, 

 decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień za wyniki w nauce i 

działalność studencką (np. dziekana, rektora, stypendium 

Ministra i inne), 

b. tekst prezentujący problematykę badawczą przewidywanej rozprawy 

doktorskiej będący podstawą rozmowy kwalifikacyjnej, 

c.  kandydat na studia doktoranckie może dołączyć zgodę osoby gotowej 

podjąć się nad nim opieki naukowej. 

4) Ustala się następujące kryteria kwalifikowania na stacjonarne  studia trzeciego 

stopnia:  

a. średnia ocen ze studiów, 

b. działalność naukowa i organizacyjna kandydata:  

 publikacje naukowe w czasopismach naukowych i pracach 

zbiorowych, 

 działalność w studenckim ruchu naukowym,  

 konferencje naukowe z referatami, komunikatami, posterami,  

 trwające minimum 3 miesiące staże krajowe i zagraniczne 

(programy wymiany, np. MOST, Erasmus+, inne wyjazdy 

stypendialne),  

 bycie laureatem konkursu „Diamentowy Grant”, 

 nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i działalność studencką, 

c. rozmowa kwalifikacyjna na temat problematyki badawczej 

przewidywanej rozprawy doktorskiej i dotychczasowych zainteresowań 

naukowych kandydata w szczególności w zakresie problematyki pracy 

magisterskiej. 

5) Pierwszą częścią postępowania kwalifikacyjnego jest dokumentacja 

dostarczona w ustalonym terminie przez kandydata. Kandydat może uzyskać 

w tej części maksymalnie 55 pkt. Komisja bierze pod uwagę tylko dokumenty 

poświadczające dane zdarzenie, natomiast nie uwzględnia deklaracji bez 

poświadczenia.  

6) Drugą częścią postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, która sprawdza 

przygotowanie i zainteresowania naukowe kandydata. Jej podstawą jest 

prezentacja problematyki pracy magisterskiej lub przyszłej rozprawy 
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doktorskiej. Za rozmowę kwalifikacyjną kandydat może uzyskać maksymalnie 

45 pkt. 

7) Ustala się następującą punktację za poszczególne elementy postępowania 

kwalifikacyjnego:  

a. średnia ocen ze studiów - maksymalnie 15 pkt 

4,00    do    4,09     7 pkt 

4,10    do    4,19     8 pkt 

4,20    do    4,29     9 pkt 

4,30    do    4,39    10 pkt 

4,40    do    4,49    11 pkt 

4,50    do    4,59    12 pkt 

4,60    do    4,69    13 pkt 

4,70    do    4,79    14 pkt 

4,80    do    5,00    15 pkt 

b. działalność naukowa kandydata - maksymalnie 25 pkt:  

 artykuły w języku obcym opublikowane w recenzowanych 

czasopismach naukowych (5 pkt każdy), 

 artykuły w języku polskim opublikowane w recenzowanych 

czasopismach naukowych (3 pkt każdy), 

 rozdziały w monografiach naukowych wieloautorskich w języku 

obcym (4 pkt każdy), 

 rozdziały w monografiach naukowych wieloautorskich w języku 

polskim (2 pkt każdy) 

 konferencje międzynarodowe (referat lub plakat) (3 pkt każdy) 

 konferencje krajowe (referat) (2 pkt każdy) 

 konferencje krajowe (plakat) (1 pkt każdy) 

 konferencje studenckie, wewnątrz instytutu itp. (plakat, referat)  

(1 pkt każdy) 

 laureat konkursu „Diamentowy Grant” (15 pkt) 

c. przynależność do koła naukowego – maksymalnie 3 punkty 

 należy (1 pkt) 

 jest aktywnym członkiem (badania, pomoc organizacyjna) (2 pkt) 

 jest szefem Koła (3 pkt) 
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d. forma studiów, staże i wyjazdy kandydata – maksymalnie 4 punkty 

 studia według indywidualnego programu studiów (tzw. 

indywidualny tok studiów) (1 pkt) 

 studia równoległe na drugim kierunku studiów (1 pkt) 

 studia w ramach Programu Mobilności Studentów MOST (2 pkt) 

 studia w ramach programu Erasmus+ (3 pkt) 

e. nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w nauce lub działalności 

organizacyjnej – maksymalnie 5 punktów 

 dyrektora instytutu lub dziekana wydziału (1 pkt) 

 rektora uniwersytetu (2 pkt) 

 ufundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, 

organizacje społeczne (3 pkt) 

 wyróżnienie Medalem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający się 

udział w życiu Uniwersytetu” (3 pkt)  

 ministra za przygotowanie wybitnych prac naukowych lub 

współudział w ich przygotowaniu (3 pkt) 

f. działalność społeczna – maksymalnie 3 punkty 

 działania na zasadach wolontariatu (1 pkt za udział w jednym 

wolontariacie) 

g. rozmowa kwalifikacyjna - maksymalnie 45 punktów: 

 wartość poznawcza przewidywanych wyników prezentowanego 

projektu badawczego, poprawność założeń i hipotez, 

poprawność proponowanych procedur i metod badawczych, 

znajomość literatury przedmiotu – maksymalnie 30 pkt; 

 sposób prezentacji: poprawność struktury prezentacji, logika 

wywodu, refleksyjność, płynność i swoboda wypowiedzi, 

poprawność języka,  zachowanie czasu prezentacji, czytelność 

prezentacji – maksymalnie 10 pkt; 

 odpowiadanie na pytania i dyskusja z członkami komisji 

rekrutacyjnej – maksymalnie 5 pkt; 

8) Komisja Rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów i podejmuje decyzję 

o przyjęciu na stacjonarne studia doktoranckie.  


