
Zasady oceny kandydatów (i punkty maksymalne za poszczególne elementy na podstawie 

§ 9 „Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UAM w Poznaniu w roku akademickim 

2020/2021 – zał. do uchwały Senatu UAM nr 403/2020/2021 z dnia 24 lutego 2020 r. 

 

Wykaz przeliczników i skali ocen w związku z oceną kandydatów do Szkoły Doktorskiej 

UAM w dyscyplinie historia (rekrutacja 2020) 

wersja zatwierdzona ostatecznie w dniu 20 lipca 2020 r. 

 

Skala punktacji za ocenę z dyplomu studiów II stopnia (maks. 10 pkt): 

bdb – 10 pkt. 

db+ – 8 pkt 

db – 6 pkt 

dst+ – 4 pkt 

dst – 2 pkt 

 

Skala punktacji za 3 udokumentowane osiągnięcia naukowe (0-15 pkt. maksymalnie do 

uzyskania za 3 osiągnięcia łącznie): 

- autorstwo lub współautorstwo książki (monografii lub edycji źródłowej powyżej 6 arkuszy) – 

5 pkt. 

- autorstwo lub współautorstwo artykułu w czasopismach znajdujących się na listach 

ministerialnych A, B i C – 5 pkt. 

- autorstwo lub współautorstwo artykułu w czasopismach i periodykach spoza list – 3 pkt. 

- autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii zbiorowej lub książki, publikacji 

zwartej poniżej 6 arkuszy – 3 pkt. 

- autorstwo lub współautorstwo artykułu, edycji źródłowej lub hasła na stronie internetowej – 

2 pkt. 

- redakcja lub współredakcja monografii zbiorowej – 2 pkt. 

- udokumentowane wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej 2 pkt. 

- udokumentowane wygłoszenie referatu na konferencji krajowej 1 pkt. 

W przypadku wskazania przez kandydata większej liczby osiągnięć, Przewodniczący Zespołu 

przyzna punkty za 3 najwyżej punktowane osiągnięcia (jeśli wcześniej nie dostarczą 

uzupełnienia dokumentacji ze wskazaniem tych osiągnięć). W przypadku gdyby suma 3 

najwyżej punktowanych osiągnięć przekroczyła liczbę maksymalną za ten element oceny, 

wpisana zostanie maksymalna możliwa punktacja. 



Uwzględniamy również udokumentowane publikacje przyjęte do druku. Publikacje w 

przygotowaniu, podane bez żadnego potwierdzenia przyjęcia do druku nie będą uwzględniane. 

 

Skala punktacji za pozostałe 3 udokumentowane osiągnięcia w działalności kandydata 

(maks. 5 pkt. łącznie za wszystkie osiągnięcia) 

- stypendium lub nagroda szczebla międzynarodowego 3 pkt. 

- stypendium lub nagroda szczebla krajowego 2 pkt. 

- stypendium lub nagroda szczebla uczelnianego lub regionalnego 1 pkt. 

- udokumentowany udział w zespole wykonawców grantów NCN, NPRH i innych. 2 pkt. 

- udokumentowany udział w organizacji konferencji międzynarodowej 2 pkt. 

- udokumentowany udział w organizacji konferencji krajowej 1 pkt. 

- udokumentowany udział w organizacji wystawy 1 pkt. 

- udokumentowana praca w studenckim kole naukowym 1 pkt. 

- udokumentowana praca w samorządzie studenckim 1 pkt. 

- udokumentowany udział w przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych Uniwersytetu 

(lub jego jednostek), a także udział w przedsięwzięciach organizacji społecznych 1 pkt. 

- udokumentowana współpraca z instytucjami naukowymi lub instytucjami (np. archiwa, 

biblioteki) 1 pkt. 

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniach naukowych 1 pkt. 

- studia na drugim kierunku 1 pkt. 

- odbyte podczas studiów staże lub długoterminowe pobyty zagraniczne i krajowe 1 pkt. 

- osiągnięcia sportowe lub artystyczne 1 pkt. 

- udział w wolontariacie 1 pkt. 

- udokumentowany udział w kursie językowym 1 pkt. 

W przypadku wskazania przez kandydata większej liczby osiągnięć, Przewodniczący Zespołu 

przyzna punkty za 3 najwyżej punktowane osiągnięcia. W przypadku gdyby suma 3 najwyżej 

punktowanych osiągnięć przekroczyła liczbę maksymalną za ten element oceny, wpisana 

zostanie maksymalna punktacja. 

 

Skala oceny rozmowy kwalifikacyjnej (maks. 50 pkt.): 

- wiedza oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla 

wskazanej dyscypliny naukowej (0-35 pkt.): ndst 0 pkt., dst 1-10 pkt., dst+ 11-15 pkt, db 16-

20 pkt, db+ 21-30 pkt, bdb 31-35 pkt. 



- elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny (0-15 pkt.): ndst 0 pkt, dst 

1-3 pkt, dst+ 4-6 pkt, db 7-9 pkt, db+ 10-12 pkt, bdb 13-15 pkt. 

 

Skala ocen projektu badawczego (maks. 20 pkt.) 

- umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego (0-9) 

- pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania (0-3) 

- metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny (0-4) 

- znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią (0-4) 

 

Poznań, 20 lipca 2020 r. 

 

 


