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Szczegółowe kryteria rekrutacji na studia doktoranckie na podstawie Uchwała nr 403/2019/2020 

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad 

rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 

akademickim 2020/2021 

Poniższa tabela stanowi uzupełnienie § 9 wyżej przywołanego dokumentu 

„W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:  
1) ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 
pkt”;  
Wymogi szczegółowe/zasada przeliczania ocen 
Pod uwagę wzięta będzie ocena z dyplomu zgodnie z polską skalą ocen (2-5) lub proporcjonalne, w 
przypadku innej skali ocen. Wynik według skali polskiej pomnożony zostanie razy dwa. Przy czym 
punktowane są prace w sposób następujący: od oceny  3 do 3,5 na dyplomie = 0 pkt.; ocena 4 na 
dyplomie = 1 pkt, ocena 4,5 = 5pkt. , ocena 5.0 = 10 pkt.  

„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 
Zespół dokona oceny każdego z trzech osiągnięć naukowych i przyzna od 0-5 punktów za każde 
(kryterium jakościowe). Do oceny brane pod uwagę będą: publikacje naukowe, udział w 
konferencjach, udział w grantach badawczych oraz inne wskazane przez kandydata/kandydatkę jako 
znaczące. 

„3) inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez 
kandydata maksimum trzech osiągnięć (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 
pkt”. 
Wymogi szczegółowe 
Zespół weźmie pod uwagę udokumentowaną działalność zgodną z przedmiotem/sektorem 
zainteresowań poznawczych lub zaangażowanie w prace środowiska naukowego (koła naukowe, 
towarzystwa naukowe, instytuty badawcze, jednostki zajmujące się badaniami etc.). 

„4) Oceniany będzie 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) 
Wymogi szczegółowe 
Zespół weźmie pod uwagę  punkty „a” i „b” w proporcji maksymalnie 30 pkt. do 20 pkt. 

„5) Oceniany będzie przygotowany na potrzeby rekrutacji projekt badawczy (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”. 
Wymogi szczegółowe 
Zespół  dokona oceny jakościowej (ocena porównawczej stanowiącej podstawę do przygotowania 
rankingu). Najwyżej punktowane będą  projekty tworzące spójną całość w konwencji opisu projektu 
badawczego. Dokument powinien zawierać do 20000 znaków ze spacjami.  

 


