
 

 

Komisja rekrutacyjna dla dyscypliny nauki o sztuce 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM 

Wydział Nauk o Sztuce UAM 

 

 

Kryteria oceny osiągnięć kandydata na studia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych w 

dyscyplinie nauki o sztuce (na podstawie Uchwały nr 65/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022). 

 

 

„W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się: 1) ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub 

jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt”; 

Liczba punktów przyznawanych za ocenę z dyplomu, odpowiednio: bdb – 10, db+ – 8, db – 6, dst+ – 
4, dst – 2. 

„2) ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie 
CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do oceny maksymalnie trzy udokumentowane 
osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt”; 

Wymogi szczegółowe: ocenie będą podlegały udokumentowane osiągnięcia, takie jak: publikacje o 
charakterze naukowym (3-5 pkt), udział w konferencjach (1-3 pkt), staże, stypendia, udział w 
grantach (1-5 pkt), nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe (1-5 pkt), ukończone studia na 
drugim kierunku (licencjackie – 3, magisterskie 5 – pkt). W razie niewskazania trzech osiągnięć, 
zespół wybierze je spośród wymienionych w CV kierując się dobrem Kandydata. 

„3) inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata 
maksimum trzech osiągnięć (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt”; 

Wymogi szczegółowe:  ocenie będą podlegały udokumentowane osiągnięcia, takie jak: artykuły 
oraz inne formy publikacji o charakterze popularnonaukowym, trwające studia na drugim 
kierunku, działalność organizacyjna i artystyczna związana z wybraną dyscypliną naukową, praca w 
kole naukowym i inne. W razie niewskazania trzech osiągnięć, zespół wybierze je spośród 
wymienionych w CV kierując się dobrem Kandydata. 

„4) wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: a) wiedzę 
oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny 
naukowej, b) elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny” (50 pkt)  

„5) ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego (nie więcej niż 20 pkt), ze 
szczególnym uwzględnieniem: a) umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia 
problemu badawczego; b) pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu 
rozwiązania; c) metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny; d) znajomości stanu badań wraz z 
podstawową bibliografią”. 



 

 

 


