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Wydział Historyczny 
 

1. Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym prowadzone są w dziedzinie nauk 
humanistycznych w następujących dyscyplinach: 

 archeologia, 

 etnologia, 

 historia, 

 nauki o sztuce, 

 historia sztuki. 
2. Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia 

studiów wyższych w dziedzinie szeroko pojętej humanistyki oraz kandydaci  
z innych kierunków, o ile proponowana tematyka ich prac doktorskich jest związana 
z naukami historycznymi. W ramach tych studiów, we współpracy z Uniwersytetem 
w Monachium, prowadzony jest międzynarodowy program badawczy „Kultury 
religijne w Europie XIX i XX wieku”. 

3. Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym odbywają się w trybie stacjonarnym 
i niestacjonarnym. 

4. Studia doktoranckie niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty określają 
odrębne przepisy. 

5. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie obejmuje: 
a) ocenę projektu badawczego: (projekt 4 do 6 stron znormalizowanego druku): 

0-20 pkt, 
b) ocenę aktywności naukowej kandydata: 0-15 pkt, w tym: 

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

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

 staże i stypendia krajowe oraz zagraniczne, udział w grantach: 0-2 pkt, 

 nagrody i wyróżnienia: 0-2 pkt, 

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

 studia na drugim kierunku 0-2 pkt. (licencjat 1 pkt., magisterium 2 pkt), 
c) rozmowę kwalifikacyjną : 0-25 pkt. 

 W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać  maksymalnie 60 punktów. 
6. Rekrutacja przeprowadzana jest z uwzględnieniem limitów przyjęć na pierwszy rok 

studiów doktoranckich przyjętych przez Radę Wydziału. 
7. Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie odbywa się na podstawie 

kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu przyjęć. W przypadku zgłoszenia się 
zbyt małej liczby kandydatów na studia niestacjonarne Wydział może ich nie 
uruchomić w danym roku akademickim. 

8. Wymagane dokumenty, poza dokumentami i materiałami wymienionymi w § 7 
Uchwały: 

 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 znormalizowanego wydruku), 

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

 oświadczenie o gotowości ponoszenia opłat za studia (w przypadku 
studiów niestacjonarnych). 

 


