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Lp. 

Wymagane dokumenty Uzyskana liczba punktów przez kandydata  
  
                Uwagi 

1.  Ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,  

nie więcej niż 10 pkt, 

Ocena na dyplomie:  

5,0 – 10 pkt. 
4,5 – 8 pkt. 
4,0 – 6 pkt. 
3,5 – 4 pkt. 
3,0 – 2 pkt. 
 

 

2. 

Ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć 

naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; 
kandydat może wskazać do oceny maksymalnie trzy 
udokumentowane osiągnięcia naukowe; nie więcej niż 15 pkt, 

 Publikacje – artykuł w czasopiśmie 
punktowanym, rozdział w monografii – 5 pkt. 

Monografia autorska 
naukowa/popularnonaukowa – 10 pkt 

Redakcja monografii 
naukowej/popularnonaukowej – 5 pkt 

Uzyskane stypendia naukowe na szczeblu 
ponad uniwersyteckim – 5 pkt. 

Udział w projekcie naukowo – badawczym – 
5 pkt. 

Udział czynny w konferencji z nagrodzonym 
referatem – 4 pkt. 

 



Udział czynny w konferencji – 4 pkt. 

Udział w konferencji – poster – 3 pkt. 

Publikacja w czasopiśmie 
popularnonaukowym   - 3 pkt. 

Recenzja – 2 pkt. 

Udział w programie Erasmus – 2 pkt. 

3.  
Inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie 

wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć; 
nie więcej niż 5 pkt, 

Działalność w Kole Naukowym połączona z 
pełnieniem funkcji  prezesa 2 pkt. 

Działalność w Kole Naukowym  - 1  pkt. 

Publikacje popularnonaukowe – 2 pkt. 

Stypendium MNiSW – 3 pkt. 

Staże ministerialne -  2 pkt. 

Laureat konkursu (w zależności od zasięgu 
terytorialnego i prestiżu) – 1 lub 2 pkt. 

Ukończone kursy i szkolenia   1  pkt. 

Udział w komitecie organizacyjnym 
konferencji – 1 pkt. 

Udział w komitecie naukowym/redakcyjnym 
czasopisma – 2 pkt.  

Szkolenie e-learning – 1 pkt. 

 



Wolontariat – 1 pkt. 

Certyfikat językowy – 1 pkt. 

Stypendia naukowe UAM – 1 pkt. 

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. 
Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 
pkt; 

 

 

 

5.  

 Przedstawiona wstępna propozycja projektu badawczego, 
 (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem: 

a)     umiejętności sformułowania celu badań oraz 

przedstawienia problemu badawczego; 
b)     nowatorstwa i oryginalności pomysłu badawczego 

oraz umiejętności zaproponowania sposobu 
rozwiązania; 

c)      metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny; 
d)     znajomości stanu badań wraz z podstawową 

bibliografią, istotną dla osiągnięcia wskazanych 
celów. 

 

Projekt badawczy – 0-20 pkt. 

 

6. 
 

  

Maksymalna liczba punktów to 100 punktów. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej 

dyscypliny naukowej i uzyskania minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego 


