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Instytutowe Studia Doktoranckie: 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Anglistyki 

Al. Niepodległości 4 

61-874 Poznań 

tel. 61 829 35 09 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 

 

Prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk 

e-mail: joanna.pawelczyk@wa.amu.edu.pl 

tel. + 48 618 29 35 09 

Godziny dyżuru : wtorki, w godz. 10.00 – 12.00 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Dr Paulina Nowak-Korcz 

e-mail: paulank@wa.amu.edu.pl 

tel. + 48 61 829 35 05 

Dziekanat czynny w poniedziałek i piątek  
od godz. 9.00-15.00 ; wtorek i czwartek od godz. 7.30-14.00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki humanistyczne. 

Dyscyplina/dyscypliny 
Językoznawstwo. 

Literaturoznawstwo. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Stacjonarne/niestacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

6. 100 zł za rok / 3. 050 zł za jeden semestr. 

Język wykładowy Angielski /Język polski. 

Cel studiów doktoranckich 

Celem studiów doktoranckich jest zdobycie zaawansowanej wiedzy 

w dyscyplinie językoznawstwa lub literaturoznawstwa angielskiego, 

przygotowanie uczestników do prowadzenia badań naukowych na 

najwyższym poziomie, przygotowanie do prowadzenia pracy 

naukowej pracownika wyższej uczelni/innej instytucji naukowej, 

przygotowanie rozprawy doktorskiej i w efekcie uzyskanie stopnia 

naukowego doktora nauk humanistycznych w dziedzinie 

językoznawstwa lub literaturoznawstwa. 

Efekt studiów doktoranckich 

Po uzyskaniu stopnia doktora absolwent: 

 wykazuje wiedzę ogólną na zaawansowanym poziomie z 

językoznawstwa lub literaturoznawstwa angielskiego oraz 

z dyscyplin pokrewnych  

 wykazuje szczegółową wiedzę w specjalizacji,  

w której wykonywana jest praca doktorska 

 wykazuje ogólną znajomość teorii, metod badawczych, 

zasad i pojęć z językoznawstwa lub literaturoznawstwa 

angielskiego 

 

 

mailto:joanna.pawelczyk@wa.amu.edu.pl
mailto:paulank@wa.amu.edu.pl


 wykazuje szczegółową wiedzę dotyczącą teorii, 

metodologii badań, zasad i pojęć ze specjalizacji,  

w której wykonywana jest praca doktorska 

 wykazuje rozumienie złożonych zależności w dyscy-plinach 

językoznawstwo lub literaturoznawstwo angielskie, a 

także w dyscyplinach pokrewnych  

z uwzględnieniem relacji pomiędzy nimi 

 posiada zdolność diagnozowania zjawisk językowych  

i literackich na zaawansowanym poziomie w oparciu  

o wiedzę z różnych źródeł 

 ma umiejętność poszerzania rozwiązań złożonych 

problemów naukowych i/lub praktycznych, właściwych dla 

językoznawstwa lub literaturo-znawstwa angielskiego 

 posiada umiejętność twórczego rozwiązywania złożonych 

problemów badawczych oraz tworzenia nowej wiedzy 

 potrafi praktycznie wykorzystać i udoskonalić metody 

badawcze oraz uzyskiwać dane właściwe dla 

językoznawstwa lub literaturoznawstwa angielskiego 

 potrafi napisać publikację naukową do recen-zowanego 

czasopisma lub w formie książki w języku angielskim a 

także potrafi przedstawić jej streszczenie w języku polskim 

 potrafi stosować nowoczesne metody i techniki 

prowadzenia zajęć dydaktycznych 

 potrafi samodzielnie planować swój rozwój 

 wykazuje krytyczne zrozumienie wkładu wyników własnej 

działalności badawczej w rozwój językoznawstwa lub 

literaturoznawstwa angielskiego 

 posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych lub 

problemowych i wykazuje odpowiedzialność za skutki 

działań własnych i zespołowych 

 permanentnie poszukuje odpowiedzi na wyzwania 

współczesności i kształtuje wzorce postaw wobec nowych 

zjawisk i problemów 

 potrafi wpisać własne badania w szerszy kontekst 

społeczny, ekonomiczny i technologiczny. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie 
konkursu, w którym ocenie punktowej podlegają:   

 

a) projekt badawczy (0-10 pkt), który ocenia dwóch recenzentów 
wyznaczonych przez przewodniczącą komisji rekrutacyjnej spośród 
członków Rady Wydziału Anglistyki nie będących  członkami komisji 
rekrutacyjnej. Każdy z recen-zentów ocenia według poniższych 
kryteriów i uzasadnia swoją ocenę. Końcową ocenę projektu 
stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z 
recenzentów w po-szczególnych kategoriach: 

 sformułowanie celu badania – 0–2 pkt., 

 znajomość stanu badań – 0–3 pkt., 

 proponowana metodologia – 0–2 pkt. 

 nowatorstwo i wartość poznawcza – 0–3 pkt., 



 

b) rozmowa kwalifikacyjna (0-10 pkt), która sprawdza 
przygotowanie i zainteresowania naukowe kandydata  
w oparciu o złożony projekt. Końcową ocenę rozmowy 
kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez 
każdego z członków komisji w poszczególnych kategoriach: 

 umiejętność sformułowania i przedstawienia problemu 
badawczego na tle stanu badań – 0–3 pkt., 

 umiejętność zaproponowania sposobu rozwiązania 
problemu badawczego – 0–3 pkt., 

 umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej – 0–4 pkt. 

 

c) średnia ocen ze studiów,  

 za średnią ocen ze studiów I stopnia powyżej 4,0 do 4,5: 1 
pkt.; powyżej 4,5: 2 pkt.  

 za średnią ocen ze studiów II stopnia powyżej 4,0 do 4,5: 1 
pkt.; powyżej 4,5: 2 pkt.  

 w przypadku ukończenia studiów magisterskich 
jednolitych, za średnią ocen powyżej 4,0 do 4,5:  
2 pkt.; powyżej 4,5: 4 pkt.  

 

d) ocena z pracy magisterskiej albo równorzędnej; punkto-wane są 
jedynie prace, które uzyskały ocenę b. dobrą: 3 pkt.,  

 

e) ocena aktywności naukowej (0–5 pkt.), obejmująca publikacje, 
pracę w kołach naukowych, udział w konferen-cjach naukowych z 
wygłoszonym referatem, staże krajowe  
i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia. Wymagane jest dołą-czenie 
odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń. 

Limit miejsc 
12 osób (studia stacjonarne). 

12 osób (studia niestacjonarne). 

Wszystkie wymagane dokumenty 

Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza dokumentami 
i materiałami wymienionymi w § 7 Uchwały, należy dołączyć:  

a)  egzemplarz pracy magisterskiej,  

b) informacje o aktywności naukowej: o publikacjach, pracy w 
kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, odbytych 
stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, nagrodach i 
wyróżnieniach,  

c) opis projektu badawczego o objętości 4-6 stron znor-
malizowanego maszynopisu, zawierający proponowany tytuł, cel 
planowanych badań, stan badań, pytania/hipotezy badawcze, 
proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę,  

d) oświadczenie potencjalnego opiekuna naukowego 

Termin składania dokumentów 
Studia stacjonarne  30.06. 2017 r. 

Studia niestacjonarne 18.09.2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej  
Studia stacjonarne 07.07. 2017 r. 

Studia niestacjonarne 25.09.2017 r.  

Termin ogłoszenia wyników 
Studia stacjonarne 14.07. 2017 r. 

Studia niestacjonarne 27.09.2017 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników 
Witryna internetowa Wydziału Anglistyki: 

http://wa.amu.edu.pl/wa/dla_doktorantow 

http://wa.amu.edu.pl/wa/dla_doktorantow


Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

01.10.2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

- spotkanie informacyjne dla kandydatów: 19.05.2017;  
godz. 15.15 
sala 109A, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4. 

- http://wa.amu.edu.pl/wa/dla_doktorantow 

 

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza                            
w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań 

Kierownik studiów Doktoranckich 

(osoba, kontakt) 

Dr hab. Agnieszka Ludwików 

e-mail: agnieszka.ludwikow@amu.edu.pl                      

tel. 61 829 59 72 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

dr Karolina Cerbin 

e-mail: karolka@amu.edu.pl  

tel. 61 829 55 50 

Dziekanat czynny od poniedziałku do wtorku w godz. 7:30 –15:30 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki biologiczne. 

Dyscyplina/dyscypliny 
Biologia; Ekologia; Biochemia; Biotechnologia; Ochrona 
środowiska. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Stacjonarne lub niestacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

2.682,00 zł za semestr / 5.364 zł za rok. 

Język wykładowy Język polski / Język angielski. 

Cel studiów doktoranckich 

Celem studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) 
prowadzonych na Wydziale Biologii UAM jest kompleksowe 
przygotowanie młodych pracowników naukowych gotowych 
formułować i podejmować zadania o charakterze badawczym lub 
badawczo-rozwojowym w wybranym przez doktorantów zakresie 
dotyczącym dziedziny nauki i dyscypliny naukowej zgodnej 
z posiadanymi przez Wydział uprawnieniami do nadawania 
stopnia doktora. Studia doktoranckie przygotowują do podej-
mowania współpracy naukowej w zespołach badawczych, 
przygotowywania publikacji naukowych i uczestniczenia w życiu 
środowiska naukowego, w kraju i za granicą, jak również do 
podejmowania obowiązków nauczyciela akademickiego. 

Efekt studiów doktoranckich 
Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje:  

1. Do pracy o charakterze badawczym, oraz  
2. Do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

Kandydaci deklarują chęć podjęcia jednego z tematów 
ogłoszonych przez Dziekana Wydziału Biologii w postaci listy 
projektów doktorskich. Lista projektów wraz z ich streszczeniami 
dostępna jest na stronie internetowej Wydziału Biologii UAM. 

Postępowanie rekrutacyjne ma postać konkursu, w którym 

ocenie punktowej podlegają: 

a. średnia ocen ze studiów, a jeżeli studia są dwustopniowe – 
średnie ze studiów I i II stopnia (0 – 10 pkt.),  

b. aktywność naukowa kandydata, w tym publikacje, czynny 
udział w konferencjach naukowych, praca w kołach 
naukowych, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i 
wyróżnienia (0 – 10 pkt.), 

mailto:agnieszka.ludwikow@amu.edu.pl
mailto:karolka@amu.edu.pl


c. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań naukowych 
kandydata oraz tematyki wybranego projektu rozprawy 
doktorskiej (0 – 25 pkt.),  

d. znajomość języka angielskiego w zakresie literatury naukowej 
(0 – 5 pkt.) sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydata uczestniczy jego 

potencjalny opiekun naukowy. 

Ocenę końcową w postępowaniu rekrutacyjnym stanowi suma 
punktów. Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które 
uzyskały w postępowaniu rekrutacyjnym co najmniej 25 punktów, 
co stanowi połowę maksymalnej liczby punktów. 

Komisja Rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów na 
podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu. 
Na studia doktoranckie zostają przyjęte osoby o największej 
liczbie punktów na liście rankingowej do wypełnienia limitu 
miejsc. 

Limit miejsc 
30 miejsc łącznie: 15 miejsc na program studiów realizowany  
w języku polskim i 15 miejsc na program studiów realizowany  
w j. angielskim. 

Wszystkie wymagane dokumenty 

Podanie ze wskazaniem trybu studiów; kwestionariusz osobowy; 
cv; zaświadczenie lekarskie; 2 kolorowe zdjęcia o wymiarach  
35 mm x 45 mm, kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej 20 x 25 
mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; odpis dyplomu 
ukończenia studiów wyższych, lub zaświadczenie; udoku-
mentowane wyniki w nauce z okresu studiów wyższych; opinię 
promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł 
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 
o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej; 
opis zainteresowań naukowych kandydata; informację o aktyw-
ności naukowej, w szczególności o publikacjach, czynnym 
udziale w konferencjach naukowych, pracy w kołach naukowych, 
nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych; 
dokument (-y) potwierdzający (-ce) uzyskaną przez kandydata 
średnią (-ie) ocen z egzaminów objętych programem studiów 
pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich (bez ocen z egzaminów dyplomowych); informację 
o znajomości języków obcych; 

Termin składania dokumentów 4 lipca 2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

10-14 lipca 2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 18 lipca 2017 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników 
Dziekanat Wydziału Biologii UAM, strona internetowa Wydziału 
Biologii.  

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1.10.2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

http://doktoranci.amu.edu.pl/ 

http://www.biologia.amu.edu.pl/page.php?id=system_ksztalcenia-
doktoranckie 

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Chemii 

Ul. Umultowska 89b 

61-614 Poznań 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 

 

Prodziekan prof. UAM dr hab. Piotr Pawluć 

e-mail: piotr.pawluc@amu.edu.pl  

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Mgr Agnieszka Kurzajak  

e-mail: wchem@amu.edu.pl  

tel. 618 29 15 61 

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-16.00 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU  
IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU „CHEMINTER” 

Dziedzina nauki Dziedzina nauk chemicznych. 

Dyscyplina/dyscypliny Chemia. Biochemia. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Studia stacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

------------ 

Język wykładowy Język polski. Język angielski. 

Cel studiów doktoranckich 

Celem studiów doktoranckich jest zdobycie zaawansowanej 
wiedzy w dyscyplinie chemia lub biochemia oraz przygo-
towanie do samodzielnego prowadzenia działalności 
badawczej, potwierdzone uzyskaniem kwalifikacji trzeciego 
stopnia (uzyskaniem stopnia naukowego doktora). Doktoranci 
pozyskają umiejętności korzystania z literatury światowej, 
projektowania i realizacji badań naukowych oraz prezentacji 
ich wyników, w tym w ramach publikacji naukowych. Studia te 
stworzą doktorantom możliwość realizacji badań w między-
narodowym środowisku naukowym. 

Efekt studiów doktoranckich 
Uzyskanie w drodze przewodu doktorskiego stopnia 
naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych,  
w zakresie dyscypliny chemia lub biochemia. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji http://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja  

Limit miejsc 25 osób. 

Wszystkie wymagane dokumenty http://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja      

Termin składania dokumentów 23 czerwiec 2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

3-4 lipca 2017 r. 

mailto:piotr.pawluc@amu.edu.pl
mailto:wchem@amu.edu.pl
http://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja
http://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja


Termin ogłoszenia wyników 
 

Miejsce ogłoszenia wyników Wydział Chemii ul. Umultowska 89b, tablica ogłoszeń. 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 październik 2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2017/2018 
pod warunkiem uzyskania finansowania w konkursie  
nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne 
Programy Studiów Doktoranckich realizowanym w ramach 
działania 3.2 III osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

↑ POWRÓT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wydział Fizyki 

Ul. Umultowska 85 

61-614 Poznań 

Kierownik studiów doktoranckich 

(osoba, kontakt) 

Prof. dr hab. Adam Lipowski 

e-mail: adam.lipowski@amu.edu.pl   

tel. (+48 61) 829 50 62 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Mgr Grażyna Ratajczak-Wójcik 

e-mail: grazynar@amu.edu.pl 

tel. 618 29  51 58 
Dziekanat (pokój nr 7) czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 9.00-15.00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki fizyczne. 

Dyscyplina/dyscypliny Astronomia.  Biofizyka.  Fizyka. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Stacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

---------- 

Język wykładowy Język  polski/  Język angielski. 

Cel studiów doktoranckich 
Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań   
w obszarze nauk fizycznych  i do pracy dydaktycznej na 
uczelni wyższej. 

Efekt studiów doktoranckich 
Realizacja zagadnienia naukowego, które  stanowić może 
integralną część rozprawy doktorskiej. Nabycie umiejętności 
dydaktycznych wymaganych w kształceniu akademickim. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są  
w dziedzinie nauk fizycznych w następujących dyscypli-
nach: Astronomia, Biofizyka, Fizyka. 

2. Studia doktoranckie prowadzone są w trybie 
stacjonarnym. 

3. Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza 
dokumentami wskazanymi w § 7 Uchwały Senatu UAM, 
należy dołączyć:   

 opis zainteresowań naukowych kandydata (list 
motywacyjny) 

 zaświadczenie o zdanych egzaminach z języków 
obcych (o ile kandydat takie posiada) 

 informację o aktywności naukowej, w szcze-
gólności o publikacjach, udziale w konferencjach 
naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, o odby-
tych stażach krajowych i zagranicznych, pracy  
w kołach naukowych.  

mailto:adam.lipowski@amu.edu.pl
mailto:grazynar@amu.edu.pl


4. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie, 
finansowane z dotacji MNiSW, przeprowadza się w poni-
żej wymienionych formach (wyniki postępowania są 
oceniane oddzielnie dla każdej z form):   

a. konkurs ocen ze studiów, a jeżeli studia są 
dwustopniowe — ze studiów I i II stopnia (0 - 50 pkt),  

b. egzamin testowy z fizyki ogólnej (0 - 20 pkt) oraz do 
wyboru: z fizyki doświadczalnej, fizyki teoretycznej, 
akustyki, astronomii lub biofizyki (0 - 20 pkt),  

Wynik punktowy oblicza się, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, wg następującego 
algorytmu:  

       T+S=W w 325   

     Sw=
2
5

S I +
3
5

S II  

gdzie SI oznacza średnią ze studiów I stopnia, SII— 
średnią ze studiów II stopnia, a T oznacza punktowy 
wynik testu.  

W przypadku jednolitych studiów magisterskich 
przyjmuje się SW = S  gdzie S jest średnią ocen  
z całych studiów.  

5. W przypadku kandydatów zagranicznych komisja 
rekrutacyjna może, zamiast egzaminu testowego oceniać 
przesłany przez kandydata na piśmie projekt badawczy.  

6. Komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę 
punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym 
wymaganą do przyjęcia na studia doktoranckie. 

Limit miejsc 10 osób. 

Wszystkie wymagane dokumenty 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie 
powinna złożyć: 

1. Podanie. 

2. Kwestionariusz osobowy, którego wzór dostępny jest na 
stronie internetowe Wydziału, bądź do pobrania w Dzieka-
nacie. 

3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak 
przeciwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w danej 
dziedzinie. 

4. Życiorys. 

5. Dwa kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm. 

6. Kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej 20 x 25 mm  
w rozdzielczości co najmniej 30dpi. 

7. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub 
równorzędnego, a w przypadku absolwentów z roku 
akademickiego 2015/2016 zaświadczenia o ukończeniu 
studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego lub równo-
rzędnego. 

8. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów 
wyższych, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów 
wyższych ( jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze 
studiów I i II stopnia). 

9. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby 
mającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego. 

 



Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie należy 
dołączyć:   

a) opis zainteresowań naukowych kandydata (list moty-
wacyjny),  

b) zaświadczenie o zdanych egzaminach z języków 
obcych (o ile kandydat takie posiada),  

c) informację o aktywności naukowej, w szczególności  
o publikacjach, udziale w konferencjach naukowych, 
nagrodach, wyróżnieniach, o odbytych stażach 
krajowych i zagranicznych, pracy w kołach 
naukowych.  

Termin składania dokumentów 10 lipca 2017 r. 

Termin egzaminu  11 lipca 2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 11 lipca 2017 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników Wydział Fizyki. 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 październik 2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

 

 

↑ POWRÓT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 

ul. Fredry 10 

61-701 Poznań 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 

 

Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka 

e-mail: elzbieta.nowicka@amu.edu.pl 

tel. 61 829 46 95 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Dr Justyna Wciórka (justw@amu.edu.pl) - tel.618 29 46 97 

Mgr Agnieszka Kalecińska (studiumd@amu.edu.pl)  

tel.  618 29 45 31 

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku   
w godz. 9.00-15.00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Dziedzina nauk humanistycznych. 

Dyscyplina/dyscypliny Literaturoznawstwo.  Językoznawstwo. Nauki o sztuce. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Studia stacjonarne / Studia niestacjonarne 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

2500 zł za semestr / 5000 zł za rok. 

Język wykładowy Język polski. 

Cel studiów doktoranckich 

Przygotowanie na wysokim poziomie kompetencji 
merytorycznych i społecznych dla samodzielnego 
prowadzenia i upowszechniania oryginalnych badań 
naukowych. 

Efekt studiów doktoranckich Obroniona dysertacja. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 
http://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-
doktoranta/rekrutacja 

Limit miejsc 

Do 20 osób pod warunkiem uzyskania minimum 30 punktów 
(studia stacjonarne). 

Wszyscy, którzy spełnią wymagania(studia niestacjonarne). 

Wszystkie wymagane dokumenty 
http://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-
doktoranta/rekrutacja  

Termin składania dokumentów 
Studia stacjonarne  28 lipiec 2017 r.  

Studia niestacjonarne 15 wrzesień 2017 r.  

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

Studia stacjonarne  4-6 września 2017 r.  

Studia niestacjonarne  23 września 2017 r.  

Termin ogłoszenia wyników 
Studia stacjonarne  do 11 września 2017 r.  

Studia niestacjonarne  do 27 września 2017 r.  

Miejsce ogłoszenia wyników 
http://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-
doktoranta/rekrutacja 

mailto:elzbieta.nowicka@amu.edu.pl
mailto:justw@amu.edu.pl
mailto:studiumd@amu.edu.pl
http://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/rekrutacja
http://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/rekrutacja
http://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/rekrutacja
http://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/rekrutacja


oraz gablota ogłoszeń przy dziekanacie głównym Wydziału. 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 października 2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

http://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-
doktoranta/rekrutacja  

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Historyczny 

ul. Umultowska 89 d 

61-614 Poznań                   

Kierownik studiów doktoranckich 

(osoba, kontakt) 

 

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek 

e-mail: krzymosina@op.pl 

 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Mgr Agnieszka Piasecka  

e-mail: dstudium@amu.edu.pl , aga.m@amu.edu.pl  

tel. 618 29 13 58 

Dziekanat czynny od poniedziałku do czwartku  
w godz. 9.30-15.00 oraz w piątki w godz. 8.00-10.00. 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki humanistyczne. 

Dyscyplina/dyscypliny 
Historia. Historia sztuki. Archeologia. Etnologia.  
Nauki o sztuce. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Studia stacjonarne.  

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

---------- 

Język wykładowy Język polski. 

Cel studiów doktoranckich 

Realizacja programu studiów doktoranckich, przygotowanie  
i obrona rozprawy doktorskiej, prowadzenie samodzielnych 
badań naukowych, udział w życiu naukowym w kraju i za 
granicą. 

Efekt studiów doktoranckich 

Zrealizowanie programu studiów doktoranckich, uzyskanie 
stopnia naukowego doktora w zakresie określonej dyscypliny 
naukowej, nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia 
zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: 

a. ocenę projektu badawczego (projekt 4-6 stron 
znormalizowanego druku): 0-20 pkt. 

b. ocenę aktywności naukowej kandydata: 0-15 pkt.   
w tym:  

 publikacje: 0-6 pkt. (książka 4pkt.,artykuł 2 pkt., 
recenzja 1pkt.) 

 aktywny (z referatem) udział w konferencjach 
naukowych: 0-2 pkt. 

 staże i stypendia krajowe oraz zagraniczne:  
0-2pkt. 

 nagrody, wyróżnienia: 0-2 pkt. 

 praca w kołach naukowych potwierdzona 
zaświadczeniem wystawionym przez opiekuna 
naukowego koła: 0-1 pkt. 

mailto:krzymosina@op.pl
mailto:dstudium@amu.edu.pl
mailto:aga.m@amu.edu.pl


 studia na drugim kierunku: 0-2 pkt. (licencjat: 
1pkt., magisterium:2pkt. 

 rozmowę kwalifikacyjną: 0-25 pkt. 

Limit miejsc 21 osób. 

Wszystkie wymagane dokumenty 

Wymagane dokumenty: 

 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych  
z ogólnym wynikiem co najmniej dobrym,  
w przypadku ukończenia drugiego kierunku studiów 
odpis dyplomu licencjata lub magistra, 

 opinia pracownika naukowego gotowego objąć 
funkcję opiekuna naukowego (w zamkniętej kopercie) 

 projekt rozprawy doktorskiej (4-6 stron znorma-
lizowanego wydruku), 

 informacja o aktywności naukowej (kserokopie), 
oryginały do wglądu, 

 kwestionariusz osobowy, 

 życiorys, 

 dwie kolorowe fotografie (o wymiarze 35x45 mm). 

Termin składania dokumentów 4 – 6 lipiec 2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

12-14 lipiec 2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 19 lipiec 2017 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników 

 

http://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/dla-
doktoranta/wydziaowe-studium-doktoranckie/rekrutacja  

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 października 2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

http://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/dla-
doktoranta/wydziaowe-studium-doktoranckie/rekrutacja  

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Matematyki i Informatyki 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań 

Kierownik studiów doktoranckich 

(osoba, kontakt) 

Prof. dr hab. Leszek Skrzypczak 

e-mail: leszek.skrzypczak@amu.edu.pl  

tel. 61 829 5473 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Lic. Elżbieta Skrzypczak 

e-mail: epskrzyp@amu.edu.pl 

tel. 61 829 53 09  

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-15.30 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki matematyczne. 

Dyscyplina/dyscypliny Matematyka. Informatyka. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów 
 

Stacjonarne / Niestacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

 

1 400 zł za semestr / 2 800 zł za rok. 

Język wykładowy 
 

Język polski / Język angielski. 

Cel studiów doktoranckich 

Celem studiów jest napisanie pracy doktorskiej z zakresu 
matematyki lub informatyki zawierającej oryginalne rezultaty 
oraz   zdobycie wiedza i umiejętności na zaawansowanym 
poziomie z kilku głównych dziedzin matematyki lub 
informatyki.  

Efekt studiów doktoranckich 

Umiejętność posługiwania się specjalistyczną wiedzą z dzie-

dziny doktoratu; umiejętność rozwiązywania problemu 

badawczego poprzez uzyskanie oryginalnego wyniku 

naukowego w zakresie nauk matematycznych; umiejętność 

stawiania pytań badawczych; umiejętność przygotowania 

publikacji naukowej i referowania uzyskanych wyników; 

umiejętność przygotowania i przeprowadzenia uniwersyte-

ckich zajęć dydaktycznych z nauk matematycznych. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która 
ukończyła kierunek studiów matematyka, informatyka lub 
pokrewny z tytułem magistra  lub równorzędnym. 

2. Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza 
dokumentami  i wskazanymi w § 7 uchwały, należy 
dołączyć :  

a) pracę magisterską, 

b) opis zainteresowań naukowych kandydata, 

 

mailto:leszek.skrzypczak@amu.edu.pl
mailto:epskrzyp@amu.edu.pl


 

c) informację o aktywności naukowej, w szczególności o 
publikacjach, pracy w kołach naukowych, udziale  
w konferencjach naukowych, o odbytych  stażach 
krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnie-
niach, 

d) udokumentowaną informację świadczącą o ponad-
przeciętnym przygotowaniu kandydata do studiów 
doktoranckich, w szczególności o studiach indywi-
dualnych, ukończeniu drugiego kierunku studiów  
i specjalności, ukończonych kursach itp. 

3. Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne  
i niestacjonarne przeprowadza się w poniżej 
wymienionych formach; wyniki postępowania 
oceniane są oddzielnie dla każdej z form:  

a) rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca ogólną wiedzę 
kandydata  z matematyki lub informatyki, ze 
szczególnym uwzględnieniem dziedziny, w której 
kandydat zamierza się specjalizować oraz jego 
predyspozycje do pracy naukowej (0 - 1,5 pkt.), 

b) konkurs ocen ze studiów, a jeśli studia są 
dwustopniowe – ze studiów  I i II stopnia (0 - 1,5 pkt. 
wg wzoru: maximum [0; średnia ocen – 3,5]),  

c) konkurs aktywności naukowej, w tym publikacje, 
praca w kołach naukowych, udział w konferencjach 
naukowych, staże krajowe  i zagraniczne, nagrody  
i wyróżnienia, (0-1,5 pkt.).  

4. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się także 
ponadprzeciętne  przygotowanie do studiów 
doktoranckich, w szczególności ukończenie drugiego 
kierunku studiów, indywidualny tryb studiów, specjalność  
teoretyczna itp., na podstawie dostarczonych 
dokumentów w tym także opinii samodzielnego 
pracownika naukowego (0 - 0,8 pkt).  

5. Komisja rekrutacyjna wskazuje progi punktowe 
pozytywnego zaliczenia procedury rekrutacyjnej. Na 
studia mogą być przyjęte wyłącznie osoby, które 
pozytywnie zaliczyły procedurę rekrutacyjną. 

6. Komisja rekrutacyjna może wskazać progi, powyżej 
których kandydaci mogą zostać przyjęci na studia 
doktoranckie w przypadku rezygnacji osób przyjętych na 
te studia.  

7. W przypadku kandydatów zagranicznych Komisja 
Rekrutacyjna, może zamiast rozmowy kwalifikacyjnej, 
wziąć pod uwagę dwa poufne listy rekomendacyjne  
przesłane przez osoby rekomendujące bezpośrednio 
kierownikowi Studium Doktoranckiego. 

 

Limit miejsc 
10 miejsc studia stacjonarne.  

10 miejsc studia niestacjonarne. 

Wszystkie wymagane dokumenty 
http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/rekrutacja-doktoranckie/lista-
dokumentow 

Termin składania dokumentów 30 czerwca 2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

10,11 lipca 2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 17 lipca 2017 r. 

http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/rekrutacja-doktoranckie/lista-dokumentow
http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/rekrutacja-doktoranckie/lista-dokumentow


Miejsce ogłoszenia wyników 
http://www.wmi.amu.edu.pl 

tablica ogłoszeń WMI UAM poziom A1 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 października 2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami  
o rekrutacji) 

http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/rekrutacja-doktoranckie  

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych  

ul. Bogumiła Krygowskiego 10 

61-680 Poznań 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 

 

Prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz 

e-mail:  jacek.michniewicz@amu.edu.pl 

tel. 61 829 60 20 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Mgr Katarzyna Piotrowska  

e-mail: katarzyna.piotrowska@amu.edu.pl   

tel. 61 829 61 26 

 

Dziekanat czynny:  

w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 10.00-15.00 

w środy w godzinach od 13.00-15.00 

w piątki w godzinach od 10.00-14.00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki o Ziemi. 

Dyscyplina/dyscypliny Geografia. Geologia. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Studia stacjonarne / Studia niestacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

2100 zł za semestr / 4 200 zł za rok. 

Język wykładowy Język polski. 

Cel studiów doktoranckich 

 

Otrzymanie stopnia doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie 
Geografia lub Geologia.   

 

Efekt studiów doktoranckich 

1. Dysertacja doktorska. 

2. Stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie Geologii lub 
Geografii. 

3. Rozwój umiejętności zawodowych i miękkich. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

 

Przyjęcie na studia doktoranckie następuje po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Komisja 
rekrutacyjna przyznaje punkty za:  

1. Wyniki ze studiów, w zależności od oceny średniej ze 
wszystkich egzaminów, w tym egzaminu magisterskiego     
( 0 - 5 pkt.). Jeżeli studia mają charakter dwustopniowy, 
oblicza się jedną średnią ze wszystkich ocen  z  I i II 
stopnia studiów. W przypadku ukończenia studiów 
magisterskich na drugim kierunku, dodaje się 50% 

mailto:jacek.michniewicz@amu.edu.pl
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punktów wynikających ze średniej na drugim kierunku.  
W przypadku ukończenia studiów licencjackich na 
drugim kierunku, dodaje się 25% punktów wynikających 
ze średniej na drugim kierunku. 

2. Udokumentowaną aktywność:  

a) publikacje w recenzowanym wydawnictwie (0 - 1):  
1 pkt – za dwie publikacje naukowe recenzowane  
i więcej,  
0,75 pkt – za dwie współautorskie naukowe publikacje 
recenzowane lub jedną autorską i jedną współautorską 
publikację naukową,  
0,5 pkt – za jedną publikację naukową,  
0,25 pkt – za jedną współautorską publikację naukową; 

b) udział w konferencjach naukowych (0 - 0.5 pkt.):  
0,5 pkt – za udział z referatem w konferencji naukowej 
(lub referatem i posterem),  
0,25 pkt – za przygotowanie posteru na konferencję 
naukową; 

c) udział w badaniach naukowych, np. studenckim kole 
naukowym (0 - 0.5 pkt.); 

d) staż krajowy lub krajowa praktyka zawodowa  
(0 -0,5 pkt.)*:  
0,5 pkt – za praktykę 3- miesięczną i dłuższą (w tym 
wymianę studencką, np. MOST),  
0,25 pkt – za praktykę 1-miesięczną lub dłuższą; 

e) staż zagraniczny (0 - 0.75 pkt.)*:  
0,75 pkt – za praktykę 3 miesięczną i dłuższą (w tym 
wymianę studencką, np. Erasmus),  
0,5 pkt – za praktykę 1 miesięczną i dłuższą,  
0,25 pkt – za praktykę minimum 2 tygodniową; 

f) nagrody naukowe lub zajęcie 1-3 miejsca  
w konkursie prac magisterskich (0 - 0.75 pkt.),  

g) znajomość języka obcego, potwierdzona uzyskanym 
certyfikatem lub innym urzędowym dokumentem  
(0 -1 pkt.):  
1 pkt – znajomość biegła (na poziomie tłumacza 
przysięgłego, C2 – proficient / CPE),  
0,75 pkt – poziom zaawansowany (odpowiadający 
poziomowi C1 – advanced / CAE),  
0,5 pkt – poziom średniozaawansowany (odpowiadający 
poziomowi B2 – upper intermediate),  
0,25 pkt – poziom podstawowy (odpowiadający 
poziomowi B1 – intermediate/ FCE). 

h) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej: (0 -5 pkt.) 

 

Limit miejsc 

1.  

2. 1.   Studia stacjonarne- 12 osób. 

3. 2.   Studia niestacjonarne- 10 osób. 

3. W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach 
konkursu ogłoszonego przez NCBiR nr POWR.03.02.00-
IP.08-00-DOK-16 na Interdyscyplinarne Programy Stu-
diów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efek-
tywności kształcenia na studiach doktoranckich - na studia 
stacjonarne -10 osób. 

 



Wszystkie wymagane dokumenty 

 

1. Dyplom ukończenia uczelni wyższej. 

2. Podanie z fotografią ( w podaniu proszę zawrzeć temat 
pracy magisterskiej oraz nazwisko promotora). 

3. Życiorys. 

4. Kwestionariusz osobowy wydrukowany dwustronnie. 

5. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów 
(suplement, indeks). 

6. Informację o znajomości języków obcych. 

7. Opis zainteresowań naukowych doktoranta. 

8. Informacje o aktywności naukowej, o publikacjach, pracy 
w kołach naukowych, udziale w konferencjach 
naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach. 

9. Opinię opiekuna naukowego. 

10.  Zgodę osoby gotowej podjąć  się opieki naukowej nad   
doktorantem. 

11. Pisemne zobowiązanie do dokonywania opłat za studia 
niestacjonarne. 

12. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwska-
zań do podjęcia studiów doktoranckich w danej 
dziedzinie. 

13. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

Termin składania dokumentów 1 września 2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

14 września 2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników Wrzesień  2017 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i zostaną 
podane na stronie internetowej WNGiG oraz umieszczone na 

tablicy ogłoszeń. 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 października  2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

https://wngig.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-
doktoranckie  

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  

ul. Umultowska 89A 

61-066 Poznań 

Kierownik studiów doktoranckich 

(osoba, kontakt)  

Prof. nadzw. dr hab. Robert Kmieciak 

e-mail: robert.kmieciak@amu.edu.pl  

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Mgr Eliza Nowicka 

e-mail: eliza.nowicka@amu.edu.pl 

tel. 618 29 65 23 

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku  
w godz.  9.00 do 15.00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki społeczne. 

Dyscyplina/dyscypliny Nauki o polityce. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Stacjonarne / Niestacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

2 500 zł za semestr / 5 000 zł za rok. 

Język wykładowy Język polski. 

Cel studiów doktoranckich 

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej 
wiedzy w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki 
o polityce.  

Przygotowują do samodzielnej działalności naukowej, 
badawczej i dydaktycznej oraz do uzyskania stopnia 
naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk 
o polityce. 

Efekt studiów doktoranckich 

Studia doktoranckie przygotowują do samodzielnej działal-
ności naukowej, badawczej i dydaktycznej oraz do uzyskania 
stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie 
nauk o polityce. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

I. Kwalifikacja na studia stacjonarne nastąpi na 
podstawie następujących kryteriów: 

1. Średnia ocen ze studiów. 

2. Działalność naukowa i organizacyjna kandydata:  
 publikacje naukowe w czasopismach naukowych, 

pracach zbiorowych i pismach kół naukowych, 
 działalność w studenckim ruchu naukowym,  
 konferencje naukowe z referatami, komunikatami, 

posterami,  
 trwające minimum 3 miesiące staże krajowe  

i zagraniczne (programy wymiany, np. MOST, 
Erasmus/Erasmus+, inne wyjazdy stypendialne, 
staże związane z  kierunkiem studiów, specjalno-
ścią - nie dotyczy obowiązkowych praktyk 
studenckich objętych planem i programem stu-
diów),  
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 nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i dzia-
łalność studencką, 

 udokumentowana znajomość języków obcych, 

3. Rozmowa kwalifikacyjna na temat problematyki 
badawczej przewidywanej rozprawy doktorskiej  
i dotychczasowych zainteresowań naukowych kan-
dydata w szczególności w zakresie problematyki 
pracy magisterskiej. 

Za poszczególne osiągnięcia kandydat na stacjonarne studia 
trzeciego stopnia uzyska następującą liczbę punktów: 

1. Średnia ocen ze studiów – maksymalnie 5 pkt 

2. Działalność naukowa i organizacyjna kandydata – 
maksymalnie 15 pkt: 

-  4,00 – 4,20 = 1 pkt. 
-  4,21 – 4,40 = 2 pkt. 
-  4,41 – 4,60 = 3 pkt. 
-  4,61 – 4,80 = 4 pkt. 
-  od 4,81 = 5 pkt. 

 publikacje naukowe w czasopismach naukowych, 
pracach zbiorowych i pismach kół naukowych – od 
0- 4 pkt, 

 udział w studenckim ruchu naukowym – od 0-2 pkt, 

 konferencje naukowe z referatami, komunikatami, 
posterami – od 0-3 pkt, 

 staże krajowe i zagraniczne (programy wymiany, 
np. MOST, Erasmus/Erasmus+, inne wyjazdy 
stypendialne, staże związane z kierunkiem studiów, 
specjalnością) – od 0-2 pkt, 

 nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i 
działalność studencką– od 0-2 pkt, 

 znajomość języków obcych – od 0-2 pkt, 

3. Rozmowa kwalifikacyjna – maksymalnie 20 pkt. 
(dotycząca problematyki pracy: wartość poznawcza, 
oryginalność, nowatorski charakter, aktualność podjętej 
problematyki badawczej, procedury i metody badawcze, 
ewentualne zastosowania praktyczne, diagnostyczne, 
znajomość literatury przedmiotu, logika wywodu, struktura 
pracy, sposób prezentacji i inne; dotycząca zainteresowań 
naukowych kandydata w szczególności w zakresie 
problematyki pracy magisterskiej). 

II. Rekrutacja na niestacjonarne studia trzeciego stopnia 
jest dokonywana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej 
na temat problematyki badawczej przewidywanej 
rozprawy doktorskiej i dotychczasowych zainteresowań 
naukowych kandydata w szczególności w zakresie 
problematyki pracy magisterskiej (maksymalna ilość 
punktów: 20). 

Limit miejsc 
4 osoby (studia stacjonarne). 

10 osób (studia niestacjonarne). 



Wszystkie wymagane dokumenty 

Do wniosku o przyjęcie na studia trzeciego stopnia należy 
złożyć następujące dokumenty i materiały: 

1. Podanie; 

2. Kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie inter-
netowej Wydziału; 

3. Życiorys;  

4. 1 kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 mmx 45 mm; 

5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego 
magistra lub równorzędnego, a w przypadku absol-
wentów z roku akademickiego 2012/2013 wyjątkowo - 
zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu 
egzaminu magisterskiego (albo równorzędnego); 

6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, 
pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli 
studia mają charakter dwustopniowy - ze studiów  
I i II stopnia); 

7. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby 
mającej tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego o predyspozycjach i motywacji 
kandydata do pracy naukowej; 

8. Materiały dokumentujące aktywność naukową i orga-
nizacyjną kandydata (spis załączników): zgodę osoby 
gotowej podjąć się nad nim opieki naukowej; 

a. publikacje naukowe w czasopismach 
naukowych, pracach zbiorowych, w pismach 
kół naukowych – wyłącznie opublikowane 
(wymagane teksty lub ich kopie do wglądu); 

b. potwierdzenie opiekuna naukowego koła 
naukowego lub dyrektora instytutu dotyczące 
działalności w studenckim ruchu naukowym 
(pełnione funkcje, organizacja konferencji, 
warsztatów, seminariów); 

c. potwierdzenie udziału w  konferencjach 
naukowych z referatami, komunikatami, 
posterami wystawione przez organizatora 
konferencji lub dyrektora instytutu; 

d. potwierdzenie udziału w stażach krajowych  
i zagranicznych wystawione przez prodzie-
kana lub dyrektora instytutu (programy 
wymiany, np. MOST, Erasmus, inne wyjazdy 
stypendialne, staże związane z kierunkiem 
studiów, specjalnością - nie dotyczy 
obowiązkowych praktyk studenckich objętych 
planem i programem studiów);  

e. decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień za 
wyniki w nauce i działalność studencką (np. 
dyrektora instytutu, dziekana, rektora, 
stypendium Ministra i inne); 

f. certyfikaty językowe; 

g. tekst prezentujący problematykę badawczą 
przewidywanej rozprawy doktorskiej będący 
podstawą rozmowy kwalifikacyjnej; 

9. Zgodę osoby gotowej podjąć się nad nim opieki 
naukowej; 

10. Osoby, które ubiegają się o przyjęcie na studia 
doktoranckie powinny we wniosku wskazać wybrany 
przez siebie tryb studiów; 

 



11. Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendium 
doktoranckie na studiach stacjonarnych, zwiększenie 
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych w 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz 
stypendium dla najlepszych doktorantów - wnioski 
o ich przyznanie powinni złożyć wraz z podaniem 
o przyjęcie na studia (wnioski dostępne na stronie 
internetowej Wydziału); 

12. Osoby ubiegające się o przyjęcie na niestacjonarne 
odpłatne studia doktoranckie składają oświadczenie  
o gotowości ponoszenia opłat za studia doktoranckie 
(oświadczenie dostępne na stronie internetowej 
Wydziału). 

Termin składania dokumentów 
Studia stacjonarne do dnia 4 lipca 2017 r.  

Studia niestacjonarne do dnia 11 września 2017 r.   

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

Studia stacjonarne  6 lipca 2017 r.  

Studia niestacjonarne 13 września 2017 r.  

Termin ogłoszenia wyników 
Studia stacjonarne 7 lipca 2017 r.  

Studia niestacjonarne 14 września 2017 r.  

Miejsce ogłoszenia wyników 
Dziekanat studiów doktoranckich, tablica ogłoszeń przed 
dziekanatem, strona wydziałowa. 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 październik 2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami  
o rekrutacji) 

http://wnpid.amu.edu.pl/pl/studia-doktoranckie.html 

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Nauk Społecznych  

ul. Szamarzewskiego 89 

60-568 Poznań 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 

Dr hab. Michał Michalski 
e-mail: michal.michalski@amu.edu.pl  

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Mgr Anna Robaszkiewicz  

e-mail: anna.robaszkiewicz@amu.edu.pl  

Dziekanat czynny od poniedziałku  do piątku 
od godz. 9.00-14.00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki humanistyczne. 

Dyscyplina/dyscypliny Kulturoznawstwo. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Stacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

------------- 

Język wykładowy Język polski. 

Cel studiów doktoranckich 

Celem studiów doktoranckich w obszarze kulturoznawstwa 
jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowaną wiedzą  
z zakresu kulturoznawstwa oraz pokrewnych dziedzin 
zajmujących się badaniami kulturowymi oraz przygotowanie 
do prowadzenia samodzielnych lub zespołowych badań 
naukowych nad kulturą i jej wpływem na różne aspekty życia 
społecznego. Studia te wyposażają absolwenta w rozległe 
kompetencje w zakresie diagnozy sytuacji społeczno-kultu-
rowej, przydatne do pracy m.in. w administracji publicznej 
wszystkich szczebli, w instytucjach kultury oraz organizacjach 
pozarządowych, w przemysłach kultury i przedsiębiorstwach 
kulturalnych, a także w instytucjach szkolnictwa wyższego.  

Efekt studiów doktoranckich 

 Zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu 
kulturoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych. 

 Przygotowanie metodologiczne i teoretyczne z ob.-
szaru humanistyki i nauk społecznych, w tym 
zdolność do podjęcia badań interdyscyplinarnych.  

 Wyposażenie w rozległe kompetencje w zakresie 
diagnozy sytuacji społeczno-kulturowej, niezbędne do 
funkcjonowania w innych sektorach rynku pracy,  
w tym w administracji publicznej wszystkich szczebli, 
w instytucjach kultury oraz organizacjach poza-
rządowych, w przemysłach kultury i przedsiębior-
stwach kulturalnych. 

 Przygotowanie dydaktyczne i metodyczne do pracy  
wykładowcy w szkolnictwie wyższym.   
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REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 
http://wns.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-
doktoranckie-WNS  

Limit miejsc 5 osób. 

Wszystkie wymagane dokumenty Uchwała Senatu z załącznikami. 

Termin składania dokumentów 30 czerwca 2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

4-5 lipca 2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 10 lipca 2017 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników 
http://wns.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-
doktoranckie-WNS  

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 października 2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

http://wns.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-
doktoranckie-WNS  

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Neofilologii UAM, Coll. Novum 

61-874 Poznań, al. Niepodległości 4,  

blok B, pok.107 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 

 

Prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek 

e-mail: dominika.skrzypek@amu.edu.pl 

tel. 618 29 35 96 

dyżury: wtorek i piątek w godz. 10.00-11.00,  

pok. 117 B, Collegium Novum 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Specjalista Dorota Paluszkiewicz 

e-mail: wsdneo@amu.edu.pl 

tel. 618 29 37 90 

Dyżury dziekanatu (pok. 116B, Collegium Novum): 

poniedziałek: 10:00-15:00 
wtorek: 9:00-14:00 
środa: 8:00-13:00 
czwartek: 10:30-15:30 
piątek: 9:00-14:00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki humanistyczne. 

Dyscyplina/dyscypliny Językoznawstwo. Literaturoznawstwo. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Stacjonarne / Niestacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

2600 zł za semestr  / 5200 zł za rok. 

Język wykładowy Język polski. 

Cel studiów doktoranckich 

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii UAM 
jest przygotowanie słuchaczy do zawodu nauczyciela 
akademickiego oraz wyposażenie w umiejętność 
samodzielnego planowania i prowadzenia badań naukowych 
w zakresie nauk filologicznych.  

Efekt studiów doktoranckich 

Efektem kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału 
Neofilologii UAM jest wszechstronne przygotowanie do 
prowadzenia badań naukowych w zakresie językoznawstwa 
lub literaturoznawstwa. Absolwent studiów posiada wiedzę  
metodologiczną niezbędną w formułowaniu projektów 
badawczych, jak i umiejętności w zakresie technik bada-
wczych oraz środków technicznych stosowanych w naukach 
filologicznych. Potrafi wykorzystać je w realizacji własnych 
badań. Orientuje się w mechanizmach organizacji i finan-
sowania badań naukowych i potrafi przygotowywać plany 
badawcze i wnioski o granty oraz stypendia. Umie pracować 
w zespole badawczym. Absolwent posiada również pełne 
przygotowanie dydaktyczne, wynikające z odbycia odpo-
wiednich kursów i praktyk zawodowych. Może z powo-
dzeniem prowadzić zajęcia na poziomie akademickim. 
Rozumie znaczenie swojej dyscypliny i własnych badań  
w szerokim kontekście społecznym. 

mailto:dominika.skrzypek@amu.edu.pl
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REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:  

a. rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 18 pkt) 

 ocena kompetencji w zakresie przedmiotu studiów 
doktoranckich; 

 motywacja i predyspozycje do pracy naukowej; 
 ocena projektu badawczego. 

b. konkurs ocen z pracy magisterskiej (albo równorzędnej): 

 za ocenę 5 – 8 punktów 
 za ocenę 4,5 – 6 punktów 
 za ocenę 4 – 4 punkty  
 za ocenę poniżej 4 – 0 punktów 

c. konkurs ocen ze studiów, a jeżeli studia są dwustopniowe 

- ze studiów I i II stopnia łącznie:  

 za średnią powyżej 4,5 – 6 punktów 
 za średnią od 4,00 do 4,49 – 5 punktów 
 za średnią od 3,50 do 3,99 – 4 punkty 
 za średnią poniżej 3,5 – 0 punktów 

d. konkurs aktywności naukowej, w tym publikacje, praca  

w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, 

staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia (od 0 

do 8 pkt). 

Limit miejsc 

18 osób (studia stacjonarne). 

Studia niestacjonarne: przyjmowani są wszyscy kandydaci, 
którzy z pozytywnym wynikiem przeszli postępowanie 
rekrutacyjne. 

Wszystkie wymagane dokumenty 

1. podanie do Kierownika studiów doktoranckich o przyjęcie 
na studia doktoranckie Wydziału Neofilologii z zazna-
czonym wyraźnie rodzajem tych studiów; 

2. życiorys; 

3. kwestionariusz osobowy; 

4. odpis dyplomu magisterskiego, zaświadczenie o ukoń-
czeniu studiów lub dokument równorzędny; 

5. zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze 
studiów (łącznie I i II stopnia) oraz o ocenie z pracy 
magisterskiej; 

6. pisemną zgodę, wraz z opinią, samodzielnego 
pracownika Wydziału Neofilologii gotowego podjąć się 
opieki naukowej nad doktorantem; 

7. opis projektu badawczego (nie więcej niż trzy strony 
maszynopisu); 

8. informacje o aktywności naukowej kandydata (w szcze-
gólności dokumentujące publikacje, pracę w kołach 
naukowych, udział w konferencjach naukowych, 
stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, nagrody 
i wyróżnienia); 

9. informacje o znajomości języków obcych; 

10. egzemplarz pracy magisterskiej; 

11. jedno zdjęcie formatu legitymacyjnego; 

12. zdjęcie na nośniku elektronicznym (wymagane parametry 
dostępne na stronie Wydz. Neofilologii w zakładce „dla 
doktorantów”); 

13. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia; 

14. wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (druk 
dostępny na stronie Wydz. Neofilologii w zakładce „dla 
doktorantów”) 



Termin składania dokumentów 
Studia stacjonarne: 3 lipiec 2017 r. 

Studia niestacjonarne: 31 sierpień 2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

Studia stacjonarne: 10-11 lipiec 2017 r. 

Studia niestacjonarne: 5 wrzesień 2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 
Studia stacjonarne: 12 lipiec 2017 r. 

Studia niestacjonarne: 6 wrzesień 2017 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników 

Wyniki dostępne w Dziekanacie Wydziału Neofilologii UAM 

oraz na stronie:  

http://wn.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-
doktoranta/aktualnosci 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

01.10.2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami  
o rekrutacji) 

http://wn.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-
doktoranta/aktualnosci 

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Prawa i Administracji 

Al. Niepodległości 53 

61-714 Poznań. 

Kierownik studiów doktoranckich 

(osoba, kontakt) 

Prof. UAM dr hab. Joanna Haberko, 

e-mail: joanna.haberko@amu.edu.pl 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Mgr Marta Dajczak 

e-mail: mzap@amu.edu.pl  

tel. 618 29 31 08  

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 10:00-14:00. 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki prawne. 

Dyscyplina/dyscypliny Prawo. Administracja. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata (8 semestrów). 

Forma studiów Stacjonarne / Niestacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

6.000 zł za rok / 3.000 zł za semestr. 

Język wykładowy Język polski. 

Cel studiów doktoranckich 

Przygotowanie uczestnika studiów do prowadzenia samo-
dzielnych badań naukowych, samodzielnego prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, opracowywania publikacji naukowych 
oraz przygotowania pracy doktorskiej. Studia doktoranckie 
mają na celu przygotowanie uczestnika studiów do uzyskania 
stopnia doktora. 

Efekt studiów doktoranckich 

Absolwent studiów doktoranckich po uzyskaniu stopnia 
doktora: 

 wykazuje wiedzę ogólną na najbardziej zaawan-
sowanym poziomie z dyscypliny „prawo” lub 
„administracja”,  a także szczegółową specjalistyczną 
wiedzę w dyscyplinie/specjalizacji, w której wykony-
wana jest praca doktorska;  

 wykazuje znajomość najnowszych teorii, metod 
badawczych, zasad i pojęć z dziedziny „prawo” lub 
„administracja” oraz szczegółową specjalistyczną 
wiedzę umożliwiającą tworzenie nowych teorii, 
metodologii badań i pojęć przez niezależne badania 
w dyscyplinie/specjalizacji, w której wykonywana jest 
praca doktorska lub na styku różnych dyscyplin / 
specjalizacji; 

 rozumie złożone zależności w dziedzinie prawa,  
a także w  pokrewnych dziedzinach z uwzględnie-
niem interakcji pomiędzy dziedzinami; 

 posiada zdolność diagnozowania zjawisk na 
zaawansowanym poziomie w oparciu o wiedzę  
z różnych źródeł; 
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 ma umiejętność poszerzania / rozwijania oryginal-
nych i kreatywnych rozwiązań  nowych i złożonych 
problemów naukowych i/lub praktycznych, 
właściwych dla dziedziny „prawo” lub „administracja”, 
ich krytycznej analizy, syntezy i oceny oraz 
formułowania sądów na ich temat; 

 ma umiejętność twórczego rozwiązywania złożonych 
i nietypowych problemów w zmiennych i nieprze-
widywalnych warunkach oraz tworzenia nowej 
wiedzy; 

 potrafi projektować i wykonywać złożone zadania 
naukowe lub praktyczne w nieprzewidywalnych 
warunkach; 

 potrafi praktycznie wykorzystać i udoskonalić metody 
badawcze oraz uzyskiwać dane właściwe dla 
dziedziny prawa na poziomie zaawansowanym lub 
specjalistycznym; 

 potrafi napisać publikację naukową, która może być 
przyjęta do druku w recenzowanym czasopiśmie lub 
w formie książki w języku ojczystym lub obcym; 

 potrafi stosować nowoczesne metody i techniki 
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub inne 
zawodowe; 

 potrafi samodzielnie planować swój rozwój; 

 wykazuje krytyczne zrozumienie wkładu wyników 
własnej działalności badawczej lub twórczej w rozwój 
danej dziedziny / dyscypliny; 

 posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych 
i wykazuje odpowiedzialność za skutki działań 
własnych i zespołowych; 

 ma świadomość obowiązku twórczego poszukiwania 
odpowiedzi na wyzwania współczesności i kształ-
towania wzorców postaw wobec nowych zjawisk  
i problemów. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne i niesta-
cjonarne w dziedzinie nauk prawnych przeprowadza się  
w dwóch etapach. Do postępowania w pierwszym etapie 
dopuszczeni są wszyscy kandydaci. Do postępowania  
w etapie drugim w ramach studiów stacjonarnych dopuszcza 
się 20 kandydatów, którzy w etapie pierwszym uzyskali 
najwyższe lokaty. Do postępowania w etapie drugim  
w ramach studiów niestacjonarnych dopuszcza się 
wszystkich kandydatów. 

 

1. Etap pierwszy 

a. konkurs ocen ze studiów (jeżeli studia są dwustopniowe 
oblicza się jedną średnią ze wszystkich ocen z I i II 
stopnia studiów), z wyłączeniem ocen za prace 
dyplomowe oraz egzamin dyplomowy. 

Jeżeli kandydat ukończył studia na więcej niż jednym 
kierunku studiów (studia dwustopniowe, jednolite studia 
magisterskie) średnią studiów oblicza się odpowiednio dla 
wskazanego przez kandydata jednego kierunku studiów 
dwustopniowych lub jednolitych studiów magisterskich.      

Jeżeli kandydat uzyskał środki finansowe na badania 
naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” przed 
ukończeniem studiów magisterskich (II stopnia lub 



jednolitych studiów magisterskich) średnią studiów 
oblicza się ze wszystkich ocen z I stopnia studiów  
(z wyłączeniem ocen za prace dyplomowe) oraz ocen 
nieukończonych studiów II stopnia, a w przypadku 
jednolitych studiów magisterskich wszystkich ocen 
zaliczonych lat studiów.   

b. Znajomość języka obcego na poziomie wyższym niż B2  
w skali globalnej biegłości językowej (potwierdzona 
certyfikatem lub innym urzędowym dokumentem) – 0,25  
pkt za każdy język. 

 

Kandydat, który w chwili rozpoczęcia postępowania 
kwalifikacyjnego na studia doktoranckie uzyskał 
najwyższą średnią ocen ze studiów spośród osób 
przystępujących do postępowania rekrutacyjnego oraz 
obronił pracę magisterską uzyskując oceny bardzo dobre 
z pracy i egzaminu, dysponuje przynajmniej jednym 
certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego 
na poziomie wyższym niż B2 przyjmowany jest po 
pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego 

 

2. Etap drugi: 

a. aktywność naukowa kandydata: 

publikacje naukowe o tematyce z zakresu prawa lub nauk 
o administracji: 

 publikacja naukowa (artykuł, komentarz, glosa)  
w czasopiśmie naukowym z tzw. listy czasopism 
punktowanych – liczba punktów według listy za każdą 
publikację podzielona przez 10; 

 inna publikacja naukowa w postaci rozdziału  
w wieloautorskiej recenzowanej monografii naukowej 
zgodnie z wymogami parametryzacji jednostek 
naukowych – liczba punktów zgodna z zasadami 
parametryzacji jednostek naukowych podzielona 
przez 10. 

 inna publikacja naukowa z zakresu prawa bądź nauk 
o administracji (wydana drukiem bądź opublikowana 
na stronie internetowej czasopisma naukowego, gdy 
stanowi ona wersję pierwotną czasopisma) – jeśli ma 
objętość przynajmniej 0,5 arkusza wydawniczego  
i była przedmiotem recenzji wydawniczej przez 
pracownika naukowego co najmniej ze stopniem 
doktora – 0,2 pkt.   

Redagowanie opracowań naukowych: 

 wieloautorskiej recenzowanej monografii naukowej 
zgodnie z wymogami parametryzacji jednostek 
naukowych monografii - 0,4 pkt. 

 studenckich zeszytów naukowych  

redaktor naczelny – 0,3 pkt. 

zastępca redaktora naczelnego i sekretarz 0,1 pkt. 

 

Udział w projektach badawczych pozytywnie rozstrzygniętych 
w konkursie o: 

 grant „Preludium”, w którym: 

 kandydat jest kierownikiem projektu – 1 pkt 

 kandydat jest wykonawcą projektu – 0,5 pkt 

 „Diamentowy Grant” – 0,8 pkt. 

 



 

b. praca w kole naukowym potwierdzona przez opiekuna 
naukowego, posiadającego co najmniej stopień naukowy 
doktora, zależnie od zakresu uczestnictwa: - Prezes  
(0,3 pkt) i Vice Prezes Koła (0,2 pkt) inna działalność 
potwierdzona przez opiekuna koła naukowego ze 
stopniem co najmniej doktora (0,1 pkt) - niezależnie od 
liczby kół; 

c. zrealizowanie semestru studiów w ramach programu 
Erasmus, Erasmus+ lub Erasmus Mundus potwierdzone 
zaświadczeniem Wydziałowego Koordynatora Programu 
– 0,25 za każdy semestr; 

d. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje 
kandydata do pracy naukowej i wiedzę z dziedziny,  
z której zamierza przygotować rozprawę doktorską: 0-5 
pkt. 

Kandydat powinien przygotować prezentację z zakresu 
planowanej problematyki badawczej, na nie więcej niż 10 
minut. W trakcie prezentacji może korzystać ze sprzętu 
multimedialnego.  

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia: 

 znajomość stanu badań w zakresie formułowanych 
pytań i hipotez    badawczych oraz stopień 
sprecyzowania planu badań, 

 znaczenie planowanych badań dla rozwoju wybranej 
dyscypliny naukowej,  

 możliwość realizacji planu badawczego w czasie 
studiów doktoranckich,  

 klarowność, poprawność językową, logiczną 
spójność, metodologię. 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zadawać 
kandydatowi pytania. 

 

3. W rozmowie kwalifikacyjnej może uczestniczyć potencjalny 
opiekun naukowy kandydata. 

 

4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listy 
rankingowe kandydatów w dziedzinie nauk prawnych  
w zakresie: prawa oraz nauk o administracji, na podstawie 
sumarycznej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym w pierwszym i drugim etapie dla każdej  
z dyscyplin naukowych.  

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów 
takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje 
średnia ocen ze studiów wyższych jednolitych lub studiów  
I i II stopnia  (z wyłączeniem ocen z prac dyplomowych)  
a następnie wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

5. Na pierwszy rok studiów doktoranckich mogą zostać 
zakwalifikowani kandydaci, którzy w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzyskali najwyższe liczby punków zajmując 
najwyższe pozycje na prowadzonej dla dyscypliny naukowej 
liście rankingowej, aż do wyczerpania limitu przyjęć. 

Limit miejsc 

Prawo stacjonarne: 5 osób. 

Prawo niestacjonarne: 20 osób. 

Administracja stacjonarna: 1osoba. 

Administracja niestacjonarna: 5 osób. 



Wszystkie wymagane dokumenty 

1) Podanie; 

2) Kwestionariusz osobowy; 

3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w 
danej dziedzinie; 

4) Życiorys; 

5) 1 kolorowe zdjęcie o wymiarach 35x45 mm; 

6) Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub 
równorzędnych, a w przypadku absolwentów z roku 
akademickiego 2016/2017 zaświadczenie o ukończe-
niu studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego albo 
równorzędnego. W przypadku beneficjariuszy 
programu „Diamentowy Grant” – decyzja Ministra  
o przyznaniu środków na realizowanie projektu 
badawczego; 

7) Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów 
wyższych, pozwalające ustalić średnią ocen ze 
studiów wyższych (jeśli studia są dwustopniowe – ze 
studiów I i II stopnia); 

8) Dokument (dokumenty) potwierdzający (potwierdza-
jące) uzyskaną przez kandydata średnią ocen ze 
studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich (bez ocen z egzaminów dyplomo-
wych); 

9) Opinia promotora pracy magisterskiej lub innej osoby 
mającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego o predyspozycjach i moty-
wacji kandydata do pracy naukowej; 

10) Udokumentowana informację o aktywności naukowej, 
tj. o: publikacjach naukowych (wymagane teksty lub 
ich kopie do wglądu, z podaniem strony tytułowej 
czasopisma) funkcjach w kołach naukowych 
(potwierdzenie przez opiekuna koła będącego co 
najmniej doktorem); 

11) Tekst prezentujący plan rozwoju naukowego 
kandydata (maksymalnie 5 stron); 

12) Certyfikaty językowe - poziom C1 i wyższy. 

Termin składania dokumentów 

28 czerwiec 2017 r.  studia stacjonarne. 

31 sierpnień 2017 r. studia niestacjonarne. 

Dokumenty należy składać na adres:  

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – Studia doktoranckie 
Wydział Prawa i Administracji UAM 

Al. Niepodległości 53 

61-714 Poznań  

Decyduje data wpływu lub osobiście w pokoju nr 9 Collegium 
Iuridicum Novum (Koszarowiec). 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

Studia stacjonarne: 6 lipiec 2017 r. 

Studia niestacjonarne: 8 wrzesień 2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 

Pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne - ogłoszenie 
listy rankingowej 4 lipca 2017 r. 

Pierwszy etap rekrutacji na studia niestacjonarne - ogłoszenie 
listy rankingowej 5 września 2017 r. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia stacjonarne:   
14 lipca 2017 r. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia niestacjonarne:   
15 września 2017 r. 



Miejsce ogłoszenia wyników 

Listę rankingową po pierwszym etapie ogłasza się w gablocie 
oraz na stronie internetowej Wydziału w zakładce: studia 
doktoranckie. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podaje  
w ten sposób terminy rozmów z kandydatami dopuszczonymi 
do drugiego etapu postępowania bez odrębnego 
zawiadomienia.  

Ostateczny wynik rekrutacji ogłasza się w gablocie oraz na 
stronie internetowej Wydziału w zakładce: studia dokto-
ranckie. 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 października 2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

http://prawo.amu.edu.pl/ 

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

Ul. Szamarzewskiego 89  

61-568 Poznań 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik 

e-mail: agnieszka.gromkowska-melosik@amu.edu.pl 

tel. 618 29 21 51 

tel. 504 033 852 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Mgr Marzena Wodzińska 

e-mail: marwod@amu.edu.pl 

tel. 618 29 23 92 

 

Mgr Magdalena Ryżewska (rekrutacja) 

e-mail: 3001@amu.edu.pl  

Tel. 618 29 21 44 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Dziedzina nauk społecznych. 

Dyscyplina/dyscypliny Pedagogika. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Stacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

---------- 

Język wykładowy Język polski. 

Cel studiów doktoranckich 

1) Realizacja programu studiów doktoranckich. 
2) Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań 

naukowych. 
3) Przygotowanie do publikowania tekstów o charakterze 

naukowym (artykułów i/lub monografii). 
4) Umożliwienie uczestniczenia w życiu środowiska nauko-

wego. 
5) Przygotowanie rozprawy doktorskiej. 
6) Uzyskanie stopnia naukowego doktora. 

Efekt studiów doktoranckich 

1. W zakresie wiedzy. 

W efekcie ukończenia studiów doktoranckich absolwent 
posiada wiedzę na zaawansowanym poziomie o charak-
terze podstawowym dla dziedziny nauk społecznych i jest 
specjalistą w obszarze prowadzonych badań naukowych, 
w których realizowana była praca doktorska.  

2.  W zakresie umiejętności. 

W oparciu o zdobyte na studiach doktoranckich: wiedzę  
i doświadczenia absolwent posiada umiejętności zwią-
zane z metodyką  i metodologią prowadzenia badań 
naukowych. Potrafi przygotować wystąpienie konferen-
cyjne oraz poprowadzić dyskusję naukową. Potrafi 
nawiązywać i prowadzić współpracę naukową w zespo-
łach badawczych.  

mailto:agnieszka.gromkowska-melosik@amu.edu.pl
mailto:marwod@amu.edu.pl
mailto:3001@amu.edu.pl


Absolwent studiów III stopnia potrafi w sposób 
nowoczesny prowadzić zajęcia dydaktyczne, a także 
organizować proces kształcenia.  

3.  W zakresie kompetencji społecznych. 

Absolwent studiów III stopnia posiada umiejętność  

pracy w zespole badawczym. Ponadto ma świadomość 
etycznych kontekstów działalności naukowej i dydaktycz-
nej oraz społecznej roli uczonego.  

 

Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do 
osiągniecia efektów kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji, określonych w Ustawie z dnia 22. 12. 2015 r.  
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (DZ. U. Z 2016, poz. 
64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz w przepisach 
wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.  

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

Rozmowa kwalifikacyjna  oceniająca projekt badań,   
koncepcję  metodologiczną, kompetencje merytoryczne  
kandydata 0-40 pkt. 

ocena na dyplomie:  

    bardzo dobry (5) – 3 pkt. 

    dobry plus (4,5) – 2 pkt. 

    dobry (4) – 1 pkt 

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): 

     od 4,51 do 5,0 – 6 pkt. 

     od 4,21 do 4,5 – 2 pkt. 

     od 4,0 do 4,2 – 2 pkt. 
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 pkt. 

 udokumentowana znajomość języków obcych 
(poświadczona certyfikatem) – 2 pkt. 

 udokumentowany czynny udział w konferencjach 
(referat, poster, komunikat) 

              za każdy referat 1,5 pkt. 

              za każdy poster/komunikat 0,5 pkt. 

              jednak łącznie nie więcej niż 6 punktów 

 udokumentowany udział w wymianie międzynaro-
dowej – 2 pkt. 

 udokumentowana działalność naukowa (monografia) 
– 7 pkt. 

 udokumentowana działalność naukowa (artykuły  
w punktowanych czasopismach o zasięgu 
ogólnopolskim lub w pracach zbiorowych)  

za każdy tekst w czasopiśmie punktowanym 2,5 pkt. 
jednak łącznie nie więcej niż 12 pkt., za każdy 
rozdział w pracy pod redakcją 1,5 pkt,  jednak łącznie 
nie więcej niż 6 pkt. – max 18 pkt. 

 udokumentowana działalność naukowa (artykuły  
w niepunktowanych czasopismach o zasięgu 
ogólnopolskim) za każdy artykuł 1 punkt – max 4 pkt. 



 udokumentowana działalność naukowa (publikacje 
recenzji, sprawozdania, hasła w słownikach, 
encyklopediach) za każdą publikację 0,5 pkt. – max 4 
pkt. 

 udokumentowana działalność społeczna (wolontariat) 
– 1 pkt. 

 Udokumentowana działalność w: 

 Ruchu studenckim 

 Samorządzie studenckim 

 Kołach naukowych 

 Festiwalu Nauki i Sztuki 

 Wydarzeniach kulturalno-oświatowych oraz 
popularno-naukowych UAM w Poznaniu – 
max. 5pkt. 

 Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe  
i działalność organizacyjną na rzecz UAM w Pozna-
niu, po dwa punkty za każde wyróżnienie/nagrodę – 
max 6 pkt. 

Limit miejsc 10 osób. 

Wszystkie wymagane dokumenty 

1) 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.  

2) Kandydat na studia doktoranckie może dołączyć 
deklarację potencjalnego opiekuna naukowego. 

Termin składania dokumentów 10 czerwca – 5 lipca 2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

10 lipca 2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 14 lipca 2017 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników 

Wydział Studiów Edukacyjnych – lista na drzwiach p. 210 
oraz pod adresem:   

http://wse.amu.edu.pl/dla-doktoranta/wydzialowe-studium-
doktoranckie/rekrutacja      

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 października 2017 r. 

http://wse.amu.edu.pl/dla-doktoranta/wydzialowe-studium-doktoranckie/rekrutacja
http://wse.amu.edu.pl/dla-doktoranta/wydzialowe-studium-doktoranckie/rekrutacja


Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

https://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja  

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Teologiczny  

Ul. Wieżowa 2/4  

61-111 Poznań. 

Kierownik studiów doktoranckich  

(osoba, kontakt) 

 

Ks. prof. UAM dr hab. Adam Kalbarczyk  

e-mail: adam.kalbarczyk@amu.edu.pl  

Dziekanat SD (osoba , dni i 
godziny pracy dziekanatu) 

Mgr Maria Polniak 

e-mail: mpol@amu.edu.pl  

tel. 618 29 39 92 

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.30 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki teologiczne. 

Dyscyplina/dyscypliny Nauki teologiczne. 

Czas trwania studiów 
doktoranckich 

4 lata. 

Forma studiów Stacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

–-------------- 

Język wykładowy Język polski. 

Cel studiów doktoranckich 
Celem studiów jest zdobycie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie 
nauk teologicznych i dyscyplinie nauk teologicznych, jak też przygo-
towanie do samodzielnej pracy badawczej i twórczej. 

Efekt studiów doktoranckich 
Efektem studiów doktoranckich jest przygotowanie przez dokto-
ranta rozprawy doktorskiej i uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia, 
czyli stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji Konkurs. 

Limit miejsc 1 osoba. 

Wszystkie wymagane dokumenty 

 Podanie o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie do 
JM Rektora UAM. 

 Kwestionariusz  osobowy. 

 Życiorys. 

 1 zdjęcie legitymacyjne. 

 1 zdjęcie na płycie Cd. 

 Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych teologicz-
nych wraz z suplementem. 

 Kopię indeksu lub zaświadczenie o średniej ocen z ukoń-
czonych studiów teologicznych. 

mailto:adam.kalbarczyk@amu.edu.pl
mailto:mpol@amu.edu.pl


 Opinię promotora pracy magisterskiej o predyspozycjach  
i motywacji kandydata do pracy naukowej. 

 Opis zainteresowań naukowych. 

 Artykuł na ok. 20 stron maszynopisu  na sformułowany 
przez siebie temat teologiczny. 

 Informacje o aktywności naukowej. 

Termin składania dokumentów 1 – 21 czerwca 2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  3 lipca 2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 4 lipca 2017 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników Wydział Teologiczny. 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 października 2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do 
stron internetowych z informacjami 
o rekrutacji) 

http://teologia.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/  

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Instytut Filozofii UAM 

ul. Szamarzewskiego 89 C 

60-569 Poznań 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 

 

prof. UAM dr hab. Zbigniew Tworak 

e-mail: zbigniew.tworak@amu.edu.pl 

tel. 61 829  22 77 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

mgr Maria Grejć-Sompolińska   

e-mail: grejcsom@amu.edu.pl  

tel. 61 829 22 88 

Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki humanistyczne. 

Dyscyplina/dyscypliny Filozofia . 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Stacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

---------- 

Język wykładowy Język polski. 

Cel studiów doktoranckich Uzyskanie stopnia doktora. 

Efekt studiów doktoranckich 

 Uzyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu filozofii;  

 Przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej i 
twórczej;  

 Umiejętności dydaktyczne dotyczące nauczania 
przedmiotów filozoficznych zarówno w szkołach 
wyższych, jak i ponadgimnazjalnych; 

 Kompetencje pracy w grupie (np. zespole badawczym). 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji Rozmowa kwalifikacyjna. 

Limit miejsc 5 osób. 

Wszystkie wymagane dokumenty 

 Podanie; 

 Kwestionariusz osobowy; 

 Życiorys; 

 2 zdjęcia; 

 Odpis dyplomu (w przypadku absolwentów tegorocznych 
zaświadczenie z dziekanatu o odbytych studiach); 

 Indeks (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych 
oba indeksy); 

 Materiały dokumentujące aktywność naukową i 
organizacyjną kandydata, w tym: 

mailto:zbigniew.tworak@amu.edu.pl
mailto:grejcsom@amu.edu.pl


1. publikacje naukowe w czasopismach naukowych, 
pracach zbiorowych, pismach kół naukowych - 
wyłącznie opublikowane (wymagane teksty lub ich 
kopie do wglądu); 

2. Dokumentację o organizacji lub udziale w konferen-
cjach naukowych;  

3. Potwierdzenie udziału w stażach krajowych i zagra-
nicznych - programy: MOST, Erasmus/Socrates, inne 
wyjazdy stypendialne, staże związane z kierunkiem 
studiów); 

4. Decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień za wyniki  
w nauce i działalność studencką (np. dyrektora 
instytutu, dziekana, rektora, stypendium ministra,  
i inne); 

5. Dokumentację określającą znajomość języków 
obcych  (certyfikaty językowe); 

6. Tekst prezentujący problematykę badawczą; 

7. Opinia samodzielnego pracownika naukowego.  

Termin składania dokumentów 30.06.2017 r. do godz. 15:00 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

10-12.07.2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 
O dokładnym terminie ogłoszenia wyników kandydaci zostaną 
poinformowani podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Miejsce ogłoszenia wyników Instytut Filozofii UAM oraz powiadomienie pocztą. 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1.10.2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

filozof@amu.edu.pl  (zakładka: Studia/Studia doktoranckie), 

strona domowa UAM: Portal doktoranta/Rekrutacja. 

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Instytut Psychologii UAM 

ul. Szamarzewskiego 89 

60-568 Poznań 

 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 

 

prof. UAM dr hab. Adam Putko 

e-mail: adam.putko@amu.edu.pl  

tel. 61 829 21 32 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

mgr inż. Agnieszka Weltrowska 

e-mail: agawelt@amu.edu.pl  

tel. 61 829 23 07 

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku   
w godz. 9.00-15.00. 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki społeczne. 

Dyscyplina/dyscypliny 
Psychologia. 

Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Stacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

--------- 

Język wykładowy Język polski. 

Cel studiów doktoranckich 

Celem studiów doktoranckich realizowanych w Instytucie 
Psychologii jest zdobycie przez jego uczestników 
zaawansowanej wiedzy w zakresie psychologii oraz nauk  
o poznaniu i komunikacji społecznej, przygotowanie do samo-
dzielnej działalności badawczej i twórczej oraz do uzyskania 
stopnia naukowego doktora. Są to studia nastawione 
zarówno na kształcenie przyszłych naukowców, jak i osób, 
które traktują doktorat jako element profesjonalnej kariery 
zawodowej poza nauką. 

Efekt studiów doktoranckich 

Efektem kształcenia powinno być  opanowanie kompetencji 
do tworzenia i wdrażania projektów badawczych, 
pozwalających na pozyskanie nowej wiedzy i nowych 
rozwiązań metodologicznych; nabycie umiejętności krytycznej 
analizy, oceny oraz syntezy nowych i złożonych koncepcji 
naukowych oraz podejmowania decyzji na tej podstawie; 
opanowanie sztuki prowadzenia badań naukowych na pozio-
mie zapewniającym możliwość publikacji w recenzowanych 
czasopismach naukowych; poznanie współczesnych teorii  
i kierunków badań w dziedzinie psychologii oraz nauk  
o poznaniu i komunikacji społecznej. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji Wykaz osiągnięć i rozmowa kwalifikacyjna. 

Limit miejsc 8 osób. 

mailto:adam.putko@amu.edu.pl
mailto:agawelt@amu.edu.pl


Wszystkie wymagane dokumenty 

1. Podanie.  
2. Kwestionariusz osobowy. 
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwska-

zań do podjęcia studiów doktoranckich w danej dzie-
dzinie. 

4. Życiorys. 
5. 1 kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.  
6. Kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej 20x25 mm  

w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. 
7. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra 
lub równorzędnego, a w przypadku absolwentów obec-
nego roku akademickiego, którzy nie posiadają jeszcze 
odpisu dyplomu, zaświadczenie o ukończeniu studiów  
i zdaniu egzaminu magisterskiego (lub równorzędnego). 
W przypadku laureatów „Diamentowego Grantu” decyzja 
Ministra o przyznaniu środków na realizowanie projektu 
badawczego.   

8. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, 
pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli studia 
mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia). 

9. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby 
mającej tytuł profesora lub stopień doktora habili-
towanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do 
pracy naukowej. 

10. Inne dokumenty zgodnie z formami rekrutacji przyjętymi  
w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoran-
ckie tj.: 
10.1. Materiały dokumentujące aktywność naukową  

i organizacyjną  kandydata: 

 publikacje w recenzowanych czasopismach nauko-
wych i pracach zbiorowych (wymagane oryginalne 
teksty lub ich kopie do wglądu), 

 potwierdzenie opiekuna naukowego koła nauko-
wego lub dyrektora ds. studenckich dotyczące 
działalności w studenckim ruchu naukowym 
(pełnione funkcje, organizacja konferencji, war-
sztatów, seminariów, udział w badaniach nauko-
wych), 

 potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych 
z referatami, komunikatami, posterami wystawione 
przez organizatora konferencji, 

 potwierdzenie udziału w stażach krajowych i zagra-
nicznych wystawione przez dyrektora lub pro-
dziekana ds. studenckich (programy wymiany, np. 
Erasmus/Socrates, MOST, inne wyjazdy stypen-
dialne), 

 decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień za wyniki 
w nauce i działalność studencką (np. dziekana, rek-
tora, stypendium Ministra). 

10.2. Tekst prezentujący problematykę badawczą 
przewidywanej rozprawy doktorskiej będący 
podstawą rozmowy kwalifikacyjnej (tekst i 10-        
minutowa prezentacja komputerowa) 

11. Wypełniony załącznik: Wykaz osiągnięć kandydata 
(dostępny na stronie internetowej Instytutu Psychologii  
w zakładce ‘’Studia doktoranckie’’). 

12. Kandydat na studia doktoranckie może dołączyć również 
zgodę osoby gotowej podjąć się nad nim opieki naukowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



Termin składania dokumentów do 07.07.2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

13.07.2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 14.07.2017 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników www.psychologia.amu.edu.pl.  

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

01.10.2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

www.psychologia.amu.edu.pl.  

 

↑ POWRÓT 
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DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Instytut Socjologii 

Ul. Szamarzewskiego 89/91 

60-568 Poznań 

Kierownik studiów doktoranckich 

(osoba, kontakt) 

Dr hab. Piotr Jabkowski 

e-mail: piotr.jabkowski@amu.edu.pl  

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Mgr Anna Piechuła 

e-mail: anna2008@amu.edu.pl 

tel. 61 829 22 59 

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku   
w godz. 8:00 – 15:00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki społeczne. 

Dyscyplina/dyscypliny Socjologia. 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata. 

Forma studiów Stacjonarne. 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

------------ 

Język wykładowy Polski. 

Cel studiów doktoranckich 

Celem studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie 

Socjologii UAM w Poznaniu jest przygotowanie przyszłych 

pracowników instytucji akademickich oraz ośrodków naukowo-

badawczych do pełnienie ról badacza oraz nauczyciela  

w systemie szkolnictwa wyższego. Absolwenci studiów 

doktoranckich pozyskują specjalistyczną wiedzę teoretyczną 

oraz nabywają umiejętności prowadzenia warsztatu pracy 

naukowej w stopniu umożliwiającym samodzielną prace 

naukowo-badawczą. W szczególności celem studiów dokto-

ranckich jest pogłębienie wiedzy z zakresu teorii socjologii, 

podstaw metodologicznych badań empirycznych, w tym: 

stosowanych narzędzi, technik badawczych oraz procedur 

analitycznych, a także znajomości wybranego języka obcego. 

Absolwent studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie 

Socjologii UAM w Poznaniu zostaje przygotowany do pracy  

w szkolnictwie wyższym, instytucjach naukowych, organach 

samorządu lokalnego, administracji rządowej, sektorze NGO, 

przedsiębiorstwach.  

Efekt studiów doktoranckich 

Doktorant wykazuje wiedzę ogólną na zaawansowanym 
poziomie z dziedziny, w której prowadzone są badania 
naukowe oraz na styku różnych dziedzin pokrewnych,  a także 
szczegółową specjalistyczną wiedzę w dyscyplinie/specja-
lizacji, w której wykonywana jest praca doktorska, wykazuje 
znajomość nowych teorii, metod badawczych, zasad i pojęć  
z dziedziny, w której prowadzone są badania naukowe oraz 
szczegółową specjalistyczną wiedzę umożliwiającą tworzenie 

mailto:piotr.jabkowski@amu.edu.pl
mailto:anna2008@amu.edu.pl


nowych teorii, metodologii. badań i pojęć przez niezależne 
badania w dyscyplinie/specjalizacji, w której wykonywana jest 
praca doktorska lub na styku różnych dyscyplin / specjalizacji, 
wykazuje rozumienie złożonych zależności w dziedzinie,  
w której prowadzone są badania naukowe, a także w  pokre-
wnych dziedzinach z uwzględnieniem interakcji pomiędzy 
dziedzinami, posiada zdolność diagnozowania zjawisk na 
bardziej zaawansowanym poziomie w oparciu o wiedzę  
z różnych źródeł, ma umiejętność poszerzania / rozwijania 
oryginalnych i kreatywnych rozwiązań  nowych i złożonych 
problemów naukowych i/lub praktycznych, właściwych dla 
dziedziny, w której prowadzone są badania naukowe, ich 
krytycznej analizy, syntezy i oceny oraz formułowania sądów 
na ich temat, ma umiejętność twórczego rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów w zmiennych i nieprzewi-
dywalnych warunkach oraz tworzenia nowej wiedzy, potrafi 
projektować i wykonywać złożone zadania naukowe i/lub 
praktyczne w nieprzewidywalnych warunkach; 

potrafi praktycznie wykorzystać i  udoskonalić metody 
badawcze oraz uzyskiwać dane właściwe dla dziedziny,  
w której prowadzone są badania naukowe, na poziomie 
zaawansowanym lub specjalistycznym; potrafi napisać 
publikację naukową przyjętą do druku w recenzowanym 
czasopiśmie lub w formie książki w języku ojczystym i/lub 
obcym, potrafi stosować nowoczesne metody i techniki 
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub inne zawodowe, potrafi 
samodzielnie planować swój rozwój, wykazuje krytyczne 
zrozumienie wkładu wyników własnej działalności badawczej 
i/lub twórczej w rozwój studiowanej dziedziny / dyscypliny, 
posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych i wyka-
zuje odpowiedzialność za skutki działań własnych i zespo-
łowych, ma świadomość obowiązku twórczego poszukiwania 
odpowiedzi na wyzwania współczesności i kształtowania 
wzorców postaw wobec nowych zjawisk i problemów. 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 
Konkurs 

http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/articles.php?article_id=4510& 

Limit miejsc 6 osób. 

Wszystkie wymagane dokumenty http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/articles.php?article_id=4510&  

Termin składania dokumentów 07 lipca 2017 r. 

Termin rozmowy rekrutacyjnej / 
egzaminu  

10 lipca 2017 r. 

Termin ogłoszenia wyników 10 lipca 2017 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89/91 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 października 2017 r. 

Dodatkowe informacje (linki do stron 
internetowych z informacjami o 
rekrutacji) 

http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/articles.php?article_id=4510&  

 

↑ POWRÓT 

http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/articles.php?article_id=4510&
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