
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 

 

1) Studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej są prowadzone  

w dziedzinie nauk humanistycznych w następujących dyscyplinach:  

a) literaturoznawstwo, 

b) językoznawstwo, 

c) nauki o sztuce. 

i w specjalnościach: historia literatury, teoria literatury, językoznawstwo, teatrologia, 

filmoznawstwo oraz dydaktyka literatury i języka. 

2) W rekrutacji na studia doktoranckie wymagany jest tytuł zawodowy magistra w 

zakresie nauk humanistycznych lub pozyskany Diamentowy Grant (beneficjent 

programu posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata, a w przypadku 

studentów jednolitych studiów magisterskich, osoba która ukończyła trzeci rok 

studiów w roku ogłoszenia konkursu realizowanego w ramach programu 

Diamentowy Grant i kontynuuje naukę). 

3) Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Studia niestacjonarne są odpłatne; wysokość opłaty określają odrębne 

przepisy.  

4) Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza dokumentami i 

materiałami wskazanymi w §7 uchwały Senatu należy dołączyć :  

a) opis zainteresowań naukowych kandydata oraz krótki zarys (maks. 3 strony 

maszynopisu) projektu badawczego,  

b) egzemplarz pracy magisterskiej lub poświadczenie pozyskania Diamentowego 

Grantu,  

c) dokumenty poświadczające znajomość języków obcych,  

d) informację o osiągnięciach naukowych, w szczególności o publikacjach, pracy 

w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, o odbytych stażach 

krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach,  

e) teksty wygłoszonych referatów, także niepublikowanych, 

f) udokumentowaną informację świadczącą o ponadprzeciętnym przygotowaniu 

kandydata do studiów doktoranckich, w szczególności o studiach 

realizowanych w trybie indywidualnym, ukończeniu drugiego kierunku studiów, 

ukończonych kursach. 



5) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na podstawie rozmowy, której 

uczestnikami są członkowie Komisji Rekrutacyjnej oraz Kandydat/Kandydatka, 

a przedmiotem jest opis zainteresowań naukowych, poświadczonych m. in. 

przez pracę magisterską, oraz projekt badawczy, przedstawiony przez 

Kandydata/Kandydatkę. Pod uwagę brane są następujące kryteria: 

 znaczenie (zasadność, przydatność, nowość) tematu w kontekście stanu badań 

(nikłe/znaczne/wybitne; od 3 do 10 pkt)  

 znajomość stanu badań (niepełna/wystarczająca/pogłębiona; od 3 do 5 pkt) 

 wartość (sposób uzasadnienia, stopień konkretyzacji, oryginalność) hipotez 

badawczych (od 3 do 10 pkt) 

 opanowanie warsztatu badawczego (świadomość teoretyczna, znajomość 

współczesnych orientacji metodologicznych, charakterystyka gatunków 

wypowiedzi naukowej), (nikłe/średnie/bardzo dobre; od 3 do 10 pkt). 

Do wyniku uzyskanego w trakcie rozmowy rekrutacyjnej dolicza się punkty (od 3 do 

10)   za: 

 dyplom magisterski – ukończenie studiów z określonym wynikiem (od 3 do 5 pkt); 

beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują 5 pkt, 

 osiągnięcia naukowe, w tym co najmniej dwie publikacje (1 pkt), pracę w kole 

naukowym (1 pkt), udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych (1 pkt), 

staż krajowy i zagraniczny (1 pkt), nagrody i wyróżnienia (1 pkt) - (razem od 0 do 

5 pkt). 

6) Każdy kandydat może uzyskać od 15 do 45 punktów. Komisja może ustalić 

próg punktowy pozytywnego zaliczenia procedury rekrutacyjnej. 

7) Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie jest przeprowadzana w 

oparciu o te same zasady, jak rekrutacja na studia stacjonarne.  

 

 

 


