
 
 
 

 

 

 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

  

1) Studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych są prowadzone w 

dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.  

2) Uczestnikami studiów doktoranckich mogą być absolwenci magisterskich 

kierunków humanistycznych i społecznych, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach absolwenci innych kierunków, gdy tematyka pracy doktorskiej 

związana będzie z subdyscypliną pedagogiki.  

3) Absolwenci innych kierunków niż Pedagogika przed przystąpieniem do 

procedury rekrutacyjnej zobowiązani są do zdania egzaminu z pedagogiki 

przed Komisją Egzaminacyjną z Pedagogiki w postępowaniu rekrutacyjnym na  

Studia Doktoranckie Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.  

4) Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym.  

5) Do postępowania rekrutacyjnego mogą zostać dopuszczone osoby, które 

uzyskały średnią ocen 4,0 i wyższą (do średniej brane są pod uwagę 

wszystkie oceny uzyskane w czasie studiów, przy czym z każdego etapu 

studiów średnia nie może być niższa niż 4.0) ze studiów: 

 I stopnia, 

 II stopnia, 

 jednolitych studiów magisterskich; 

6) Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie należy dołączyć, poza 

dokumentami wymienionymi w § 7 uchwały:  

a) pracę magisterską,  

b) udokumentowane informacje o znajomości języków obcych,  

c) opis zainteresowań naukowych kandydata, w tym projekt badań w ramach 

planowanej dysertacji doktorskiej,  

d) informację o aktywności naukowej i społecznej kandydata na studia doktoranckie, 

takie jak:    

 ukończone lub kontynuowane kierunki studiów,  

 udział w konferencjach naukowych, 

 działalność w kołach naukowych, samorządzie studentów, wolontariacie,  

 nagrody i wyróżnienia,  

 publikacje,  



 
 
 

 

 

 

e) dwie opinie samodzielnych pracowników nauki (z bieżącego roku akademickiego) 

o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej – w tym jedna od pracownika 

Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.  

7) Kandydat na studia doktoranckie może dołączyć deklarację potencjalnego 

opiekuna naukowego.  

8) Na studia doktoranckie mogą być przyjęte tylko te osoby, które w 

postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskały łącznie powyżej 60  punktów. 

9) W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego na studia doktoranckie, 

na jego miejsce przyjęta zostaje kolejna osoba z listy. Komisja rekrutacyjna 

może wskazać progi, powyżej których kandydaci mogą zostać przyjęci na 

studia doktoranckie w przypadku rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na 

te studia.  

 

Rodzaj aktywności 
Zakres 

punktów 

rozmowa kwalifikacyjna  oceniająca projekt badań,   koncepcję  metodologiczną, kompetencje merytoryczne  
kandydata 

0-40 

ocena na dyplomie:  

 bardzo dobry (5) 

 dobry plus (4,5) 

 dobry (4) 

 
3 
2 
1 

średnia ocen ze studiów zarówno I, jak i II stopnia lub jednolitych magisterskich (do średniej brane są pod uwagę 
wszystkie oceny uzyskane w czasie studiów, ocena liczona łącznie z każdego etapu studiów): 

 od 4,61 do 5,0 

 od 4,21 do 4,6 

 od 4,0 do 4,2 

 
 

       6 
4 
2 

aktywność naukowa i zawodowa:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

udokumentowane osiągnięcia w zakresie wykształcenia (ukończony drugi 
kierunek studiów poza studiami I i II stopnia oraz jednolitymi magisterskimi 
podlegającymi ocenie w postępowaniu rekrutacyjnym)   

2 

udokumentowana znajomość języków obcych (poświadczona  
certyfikatem na poziomie minimum B2 lub jego ekwiwalentem; za każdy 
certyfikat 2 punkty) 

Max. 4 

udokumentowany czynny udział w konferencjach (referat, poster, 
komunikat) 
a) za każdy referat 1,5 punktu  
b) za każdy poster/komunikat 0,5 punktu 
jednak łącznie nie więcej niż 6 punktów 
 

 
 

Max. 6 

udokumentowany udział w wymianie międzynarodowej 2 

udokumentowana działalność naukowa (monografia autorska) 7 



 
 
 

 

 

 

                                     

                                                 
1 W przypadku tekstów złożonych do druku niezbędne jest dostarczenie od redaktora naczelnego, sekretarza czasopisma lub redaktora 
monografii wieloautorskiej zaświadczenia o przejściu (pozytywnym) procedury recenzenckiej oraz o przyjęciu tekstu do druku. 
2 Trwająca powyżej 3 miesięcy. 

 
 
 
 
 
 
 

udokumentowana działalność naukowa (artykuły w punktowanych 
czasopismach o zasięgu ogólnopolskim lub w pracach zbiorowych)1 
  
a) za każdy tekst w czasopiśmie punktowanym: 
- w języku polskim: 2,5 punktu, jednak łącznie nie więcej niż 12,5 punktów 
- w języku obcym: 3,5 punktu, jednak  łącznie nie więcej niż 17,5 punktów 
 
b) za każdy rozdział w pracy pod redakcją: 
- w języku polskim: 1,5 punktu, jednak łącznie nie więcej niż 6 punktów 
- w języku obcym: 2,5 punktu,  jednak łącznie nie więcej niż 10 punktów 

 
 

Max. 20 

udokumentowana działalność naukowa (artykuły w niepunktowanych 
czasopismach o zasięgu ogólnopolskim) 
  
za każdy artykuł: 
- w języku polskim: 1 punkt 
- w języku obcym: 2 punkty 

 
 

Max. 4 

udokumentowana działalność naukowa (publikacje recenzji,  
sprawozdania, hasła w słownikach, encyklopediach) 
  
za każdą publikację: 
- w języku polskim: 0,5 punktu 
- w języku obcym: 1 punkt 
 

 
 

Max. 4 
 

Udokumentowana, długotrwała2 działalność społeczna (wolontariat) 2 

Udokumentowana działalność w: 
a) ruchu studenckim: 
- samorządzie studenckim 
- kołach naukowych 
b) wydarzeniach kulturalno-oświatowych oraz popularno-naukowych  UAM 
w Poznaniu oraz innych uczelni wyższych 
 

 
Max. 4 

Nagrody i wyróżnienia (na poziomie dziekańskim lub rektorskim) za osiągnięcia naukowe i działalność 
organizacyjną na rzecz UAM w Poznaniu 
 
Po dwa punkty za każde wyróżnienie/nagrodę 

 
Max. 6 


