
Instytut Socjologii 

 

1) Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym.  

2) Studia doktoranckie w Instytucie Socjologii prowadzone są w dziedzinie nauk 

społecznych w zakresie socjologii. 

3) Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie poza dokumentami i materiałami 

wskazanymi w §7 uchwały Senatu powinien zawierać: 

a) materiały dokumentujące aktywność naukową i organizacyjną kandydata:  

 publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych, w 

pismach kół   naukowych - wyłącznie opublikowane (wymagane teksty lub ich 

kopie do wglądu),  

 potwierdzenie opiekuna naukowego koła naukowego lub dyrektora instytutu 

dotyczące działalności w studenckim ruchu naukowym (pełnione funkcje, 

organizacja konferencji, warsztatów, seminariów),  

 potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych z referatami, 

komunikatami, posterami wystawione przez organizatora konferencji lub 

dyrektora instytutu,  

 potwierdzenie udziału w stażach krajowych i zagranicznych wystawione przez 

prodziekana lub dyrektora instytutu (programy wymiany, np. MOST, 

Erasmus+, inne wyjazdy stypendialne, staże związane z kierunkiem studiów, 

specjalnością), 

 decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień za wyniki w nauce i działalność 

studencką (np. dyrektora instytutu, dziekana, rektora, stypendium Ministra i 

inne),  

 certyfikaty językowe. 

b) tekst prezentujący problematykę badawczą przewidywanej rozprawy 

doktorskiej będący podstawą rozmowy kwalifikacyjnej, 

c) kandydat może dostarczyć deklarację samodzielnego pracownika naukowego 

o gotowości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem w trakcie studiów 

doktoranckich. 

4) Ustala się następujące kryteria konkursu na stacjonarne studia trzeciego 

stopnia: 

 średnia ocen ze studiów (obliczenia dokona Komisja Rekrutacyjna na 



podstawie indeksów złożonych wraz z dokumentacją), 

 działalność naukowa i organizacyjna kandydata: 

- publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych i 

pismach kół naukowych, 

- działalność w studenckim ruchu naukowym, 

- konferencje naukowe z referatami, komunikatami, posterami, 

- staże krajowe i zagraniczne (programy wymiany, np. MOST, 

Erasmus/Socrates, inne wyjazdy stypendialne, staże związane z 

kierunkiem studiów, specjalnością), 

- nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i działalność studencką, 

- znajomość języków obcych. 

 Rozmowa kwalifikacyjna na temat problematyki badawczej przewidywanej 

rozprawy doktorskiej i dotychczasowych zainteresowań naukowych kandydata 

w szczególności w zakresie problematyki pracy magisterskiej 

         

§ 5 

Rada Instytutu Socjologii UAM ustala następującą punktację za poszczególne 

elementy postępowania kwalifikacyjnego: 

 

 Średnia ocen ze studiów – maksymalnie 20 pkt (za każde 0,05 stopnia 

średniej ocen ze studiów 1 pkt, poczynając od średniej ocen 4,0) 

 

4,00 do 

4,05 

1 pkt 

4,06 do 

4,10 

 1 pkt 

4,11 do 

4,15 

1 pkt 

4,16 do 

4,20 

1 pkt 

4,21 do 

4,25 

1 pkt 

4,26 do 1 pkt 



4,30 

4,31 do 

4,35 

1 pkt 

4,36 do 

4,40 

1 pkt 

4,41 do 4,45 1 pkt 

4,46 do 4,50 1 pkt 

4,51 do 4,55 1 pkt 

4,56 do 4,60 1 pkt 

4,61 do 4,65 1 pkt 

4,66 do 4,70 1 pkt 

4,71 do 4,75 1 pkt 

4,76 do 4,80 1 pkt 

4,81 do 4,85 1 pkt 

4,86 do 4,90 1 pkt 

4,91 do 4,95 1 pkt 

4,96 do 5,00 1 pkt 

 

 Działalność naukowa i organizacyjna kandydata – maksymalnie 30 pkt: 

- Publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych i 

pismach kół naukowych ( od 0 do 9 pkt.) 

- Działalność w studenckim ruchu naukowym ( od 0 do 3 pkt.) 

- Konferencje naukowe z referatami, komunikatami, posterami ( od 0 do 

9 pkt.) 

- Staże krajowe i zagraniczne (programy wymiany, np. MOST, 

Erasmus/Socrates, inne wyjazdy stypendialne, staże związane z 

kierunkiem studiów, specjalnością) (od 0 do 3 pkt.) 

- Nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i działalność studencką (od 0 

do 3 pkt.) 

- Znajomość języków obcych 9 od 0 do 3 pkt.) 

 Rozmowa kwalifikacyjna – maksymalnie 50 pkt. ( dotycząca problematyki 

pracy: wartość poznawcza, oryginalność, nowatorski charakter, aktualność 

podjętej problematyki badawczej, procedury i metody badawcze, ewentualne 



zastosowania praktyczne, diagnostyczne, znajomość literatury przedmiotu, 

logika wywodu, struktura pracy, sposób prezentacji i inne: dotycząca 

zainteresowań naukowych kandydata w szczególności w zakresie problematyki 

pracy magisterskiej) 

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna do spraw studiów trzeciego stopnia ustala listy 

rankingowe kandydatów i podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów na stacjonarne 

studia trzeciego stopnia. 

 Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci w kolejności według listy 

rankingowej, w liczbie równej ustalonemu limitowi przyjęć. Komisja 

rekrutacyjna określa minimalny wynik punktowy, jaki muszą osiągnąć 

kandydaci, żeby być przyjęci. Kandydaci, którzy nie osiągną minimalnego 

wyniku kwalifikacji wymaganego do przyjęcia otrzymują decyzję o nie 

przyjęciu na studia z powodu zbyt małej liczby punktów i nie mogą być 

przyjęci, nawet jeśli pozostały wolne miejsca. 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Socjologii 

UAM  

(bud. C pokój nr 114): 

a) do dnia 06 lipca 2018 roku na studia stacjonarne  

b) rozmowy kwalifikacyjne: 09 lipca 2018 roku. 

c) komisja stypendialna: 10 lipca 2018 

d) limit miejsc: 4 osoby 

 

 

 


