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STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE ANGLISTYKI 

DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Anglistyki 
Al. Niepodległości 4 
61-874 Poznań 
Tel. 61 829 37 67 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 
 

Prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk 
e-mail: pasia@wa.amu.edu.pl 
tel: + 48 61 829 35 09 

Dziekanat /Sekretariat (osoba , dni i 
godziny pracy dziekanatu) 

mgr inż. Katarzyna Grymuza 
e-mail: kgrymuza@wa.amu.edu.pl 
tel. + 48 61 829 37 67 
wtorek-piątek 09:00-14:00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki nauki humanistyczne 

Dyscyplina/dyscypliny 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 semestr 

Język wykładowy angielski / język polski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

1. 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 recenzentów ocenia według poniższych kryteriów  
i uzasadnia swoją ocenę. Końcową ocenę projektu stanowi 
średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów  
w poszczególnych 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/kandydatki 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. 

 

mailto:pasia@wa.amu.edu.pl
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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; 
punktowane 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 konferencjach naukowych z wygłoszonym referatem, staże 
krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia. Wymagane jest 
dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń. 

 

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

 

3. Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie odbywa się 
na tych samych zasadach, do wyczerpania limitu przyjęć, po 
pozytywnie zakończonej procedurze rekrutacyjnej.  
 
4. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka nie ma tytułu 
magistra filologii odpowiedniej specjalności, przed właściwym 
postępowaniem rekrutacyjnym następuje sprawdzenie czy 
wykazuje się znajomością języka specjalności w mowie  
i w piśmie w stopniu niezbędnym do pracy badawczej oraz 
prowadzenia w tym języku zajęć dydaktycznych. Sprawdzenia 
dokonuje profesor albo doktor habilitowany wyznaczony przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

 
 

Limit miejsc 
 12 studia stacjonarne 
 12 studia niestacjonarne 

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 
znormalizowanego maszynopisu, zawierający proponowany 
tytuł, cel planowanych badań, stan badań, pytania/hipotezy 
badawcze, proponowaną metodologię badań oraz cytowaną 
literaturę,  

d) oświadczenie potencjalnego opiekuna naukowego.  

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

 02.07.2018 r. studia stacjonarne 
 03.09.2018 r. studia niestacjonarne 

Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, p. 223 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

 10.07.2018 r. studia stacjonarne 
 10.09.2018 r. studia niestacjonarne 

Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, p. 109A 

Termin ogłoszenia wyników 
 16.07.2018 r. studia stacjonarne 
 17.09.2018 r. studia niestacjonarne 



Miejsce ogłoszenia wyników 
Witryna internetowa Wydziału Anglistyki: 
http://wa.amu.edu.pl/wa/dla_doktorantow 

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

Spotkanie informacyjne dla kandydatów: 04.06.2018;  
godz. 16.00 sala 109A, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4 
http://wa.amu.edu.pl/wa/dla_doktorantow 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

1. Prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk 
2. – przewodnicząca 
3. Prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 
4. Prof. zw. dr hab. Przemysław Tajsner 
5. Prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska 
6. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Rzepa 

7. Mgr Bartosz Brzoza – przedstawiciel doktorantów 

8. Mgr inż. Katarzyna Grymuza – pracownik administracji; 
sekretarz 

 

 

Innovative language research in interdyscyplinary perspective: Psychology, sociology and technology 

DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Anglistyki  
Al. Niepodległości 4 
61-874 Poznań 
Tel. 61 829 37 67 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 
 

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman 
e-mail: kasia.dyzman@wa.amu.edu.pl 
tel. + 48 61 829 37 61 

Dziekanat /Sekretariat (osoba , dni i 
godziny pracy dziekanatu) 

mgr inż. Katarzyna Grymuza 
e-mail: kgrymuza@wa.amu.edu.pl 
tel. + 48 61 829 37 67 
wtorek-piątek 09:00-14:00 

 
STUDIA DOKTORANCKIE:  

 

Dziedzina nauki nauki humanistyczne 

Dyscyplina/dyscypliny językoznawstwo 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata 

Forma studiów stacjonarne 

Język wykładowy angielski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

1. 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 recenzentów ocenia według poniższych kryteriów  
i uzasadnia swoją ocenę. Końcową ocenę projektu stanowi 
średnia punktów przyznanych przez każdego z recenzentów  
w poszczególnych kategoriach: 

 sformułowanie celu badania – 0–2 pkt., 

http://wa.amu.edu.pl/wa/dla_doktorantow
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 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/kandydatki 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; 
punktowane są jedynie prace, które uzyskały ocenę b. dobrą: 3 
pkt.,  

 

e) ocena aktywności naukowej (0–5 pkt.), obejmująca 
publikacje, pracę w kołach naukowych i organizacjach 
studenckich udział w projektach badawczych udział  
w konferencjach naukowych z wygłoszonym referatem, staże 
krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia. Wymagane jest 
dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń. 

 

2. Komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę 
punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym wymaganą 
do przyjęcia na studia doktoranckie. 
 
3. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka nie ma tytułu 
magistra filologii angielskiej, wymagany jest certyfikat 
potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C2.  

Limit miejsc 10 

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 i organizacjach studenckich, udziale  
w projektach badawczych i konferencjach naukowych, 
odbytych stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, 
nagrodach i wyróżnieniach,  

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

d) oświadczenie potencjalnego opiekuna naukowego. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

02.07.2018 r. 
Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, p. 223 



Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

09.07.2018 r.  
Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, p. 109A 

Termin ogłoszenia wyników 16.07.2018 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników 
Witryna internetowa Wydziału Anglistyki: 
http://wa.amu.edu.pl/wa/dla_doktorantow 

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

Spotkanie informacyjne dla kandydatów: 04.06.2018;  
godz. 15.00 sala 109A, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4 
http://wa.amu.edu.pl/wa/dla_doktorantow 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

9. Prof. UAM dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman – 
przewodnicząca 

10. Prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 
11. Prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk 
12. Prof. zw. dr hab. Przemysław Tajsner 
13. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak 

14. Mgr Bartosz Brzoza – przedstawiciel doktorantów 

15. Mgr inż. Katarzyna Grymuza – pracownik administracji; 
sekretarz 

 

↑ POWRÓT  

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


  



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) 
 

prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików, ludwika@amu.edu.pl, 
61 829 59 72 

Dziekanat /Sekretariat (osoba , dni i 
godziny pracy dziekanatu) 

dr Karolina Cerbin, karolka@amu.edu.pl 61 829 55 50 
pn. – pt. 7:30 – 15:30, tel. 829 55 50 

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/ semestr 

Język wykładowy 
polski, angielski 

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.), 

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 

1) studia stacjonarne: 20 miejsc łącznie: 10 miejsc na 
program studiów realizowany w języku polskim i 10 
miejsc na program studiów realizowany w j. angielskim 

2) studia niestacjonarne: 0 miejsc 
 

mailto:ludwika@amu.edu.pl
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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 20x25 mm 
w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; odpis dyplomu ukończenia 
studiów wyższych, lub zaświadczenie; udokumentowane 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 aktywności 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 i miejsce składania 
dokumentów 

5 lipca 2018 r; Dziekanat Wydziału Biologii UAM 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

10 -12 lipca 2018 r, Collegium Biologicum 

Termin ogłoszenia wyników 
17 lipca 2018 r. 

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

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 
 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

dr hab., prof. UAM Agnieszka Ludwików  - przewodnicząca                     
dr Karolina Cerbin  - sekretarz 

członkowie:                                                                                
prof. dr hab. Ryszard Gołdyn                                                         
prof. dr. hab. Hanna Kmita                                                                  
dr hab. Sławomir Borek                                                                         
dr hab. Anita Szwed                                                                                    
mgr Marta Spochacz 

 

↑ POWRÓT  
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STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE CHEMII 

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 

Dziekanat /Sekretariat (osoba , dni i 
godziny pracy dziekanatu) 

Agnieszka Kurzajak, pn-pt-8-16 

STUDIA DOKTORANCKIE  

Dziedzina nauki dziedzina nauk chemicznych 

Dyscyplina/dyscypliny chemia,  

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata 

Forma studiów stacjonarne 

Język wykładowy polski, angielski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

 
Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów za: 
a) egzamin kompetencyjny obejmujący: 

i) weryfikację wiedzy z zakresu chemii (0-15 pkt) 
ii) weryfikację. predyspozycji kandydata do pracy 
naukowej - prezentacja i dyskusja nt. wybranego 
projektu badawczego (0-20 pkt) 
iii) weryfikację znajomości j. angielskiego w zakresie 
literatury naukowej (rozumienie tekstu + dyskusja; 0-
10 pkt) 

b) średnią ocen ze studiów I i II st. (bez oceny z pracy 
dyplomowej): 0-40pkt 
c) aktywność naukową i pozanaukową (m.in. publikacje, 
staże, wymiana zagr., nagrody, badania, zgłoszenia 
patentowe): 0-15 pkt 
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie 
http://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja  

Limit miejsc 25 

Wymagane dokumenty 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie 
http://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja  

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

Nie dotyczy 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

16-17 lipca 

Termin ogłoszenia wyników Uzależnione od terminu ogłoszenia wyników konkursu 

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


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

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

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Piotr Pawluć 
Członkowie:  prof. dr hab. Marcin Hoffmann 
   dr hab. inż. Agata Dąbrowska 
   dr hab. Izabela Sobczak 
                          prof. UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka  
Obserwator:      mgr Tomasz Mądry 
Sekretarz:         mgr Agnieszka Kurzajak 
 
 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE I INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁU CHEMII 
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU „HIGHCHEM” 

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 

Dziekanat /Sekretariat (osoba , dni i 
godziny pracy dziekanatu) 

Agnieszka Kurzajak, pn-pt-8-16 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki dziedzina nauk chemicznych 

Dyscyplina/dyscypliny chemia, biochemia, ochrona środowiska 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata 

Forma studiów stacjonarne 

Język wykładowy polski, angielski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

 
Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów za: 
a) egzamin kompetencyjny obejmujący: 

i) weryfikację wiedzy z zakresu chemii (0-15 pkt) 
ii) weryfikację. predyspozycji kandydata do pracy 
naukowej - prezentacja i dyskusja nt. wybranego 
projektu badawczego (0-20 pkt) 
iii) weryfikację znajomości j. angielskiego w zakresie 
literatury naukowej (rozumienie tekstu + dyskusja; 0-
10 pkt) 

b) średnią ocen ze studiów I i II st. (bez oceny z pracy 
dyplomowej): 0-40pkt 
 



c) aktywność naukową i pozanaukową (m.in. publikacje, 
staże, wymiana zagr., nagrody, badania, zgłoszenia 
patentowe): 0-15 pkt 
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie 
http://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja  

Limit miejsc 25 

Wymagane dokumenty 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie 
http://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja  

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

25 czerwiec  

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

2-3 lipca 

Termin ogłoszenia wyników 6 lipca 

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

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

http://chemia.amu.edu.pl/doktorant/doktorant/3 
 
Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2018/2019 
pod warunkiem uzyskania finansowania w konkursie nr 
POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne 
Programy Studiów Doktoranckich realizowanym w ramach 
działania 3.2 III osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

Przewodniczący:  
 prof. UAM dr hab. Piotr Pawluć 
Członkowie:  
 prof. dr hab. Marcin Hoffmann 
 dr hab. inż. Agata Dąbrowska 
 dr hab. Mariusz Pietrowski 
 prof. UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka  
Obserwator: 
 mgr Tomasz Mądry 
Sekretarz: 
 mgr Agnieszka Kurzajak 

 

↑ POWRÓT  

http://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja
http://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja
http://chemia.amu.edu.pl/doktorant/doktorant/3


  



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. Piotr Śliwiński 
piotrs@amu.edu.pl 
tel. 61 829 46 71 

Dziekanat /Sekretariat (osoba , dni i 
godziny pracy dziekanatu) 

dr Justyna Wciórka (justw@amu.edu.pl) 
mgr Agnieszka Kalecińska (studiumd@amu.edu.pl) 
dziekanat czynny od pn. do czw. w godz. 10.00-15.00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki nauki humanistyczne 

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 każdy semestr 

Język wykładowy 
język polski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

 
rozmowa kwalifikacyjna 
szczegóły na stronie: 
http://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-
doktoranta/rekrutacja  
 

Limit miejsc 

 
1) 20 osób pod warunkiem uzyskania przez kandydata 

minimum 30 punktów (rekrutacja na studia 
stacjonarne) 

2) 20 osób  
 

Wymagane dokumenty 

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

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

 
do 30 lipca 2018 r. dokumenty wymagane uchwałą 
rekrutacyjną (po tym terminie możliwość doniesienia pracy 
mgr oraz konspektu rozprawy doktorskiej w terminie do 30 
sierpnia 2018 r.) 
 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

 
3-5 września 2018 r. – studia stacjonarne 
29 września 2018 r. – studia niestacjonarne 
 

Termin ogłoszenia wyników 

 
do 7 września 2018 r. – studia stacjonarne 
do 1 października 2018 r. – studia niestacjonarne 
 

Miejsce ogłoszenia wyników 

http://wfpik.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-
doktoranta/rekrutacja 
oraz gablota ogłoszeń przy dziekanacie głównym Wydziału 
 

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


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

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

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

prof. dr hab. Piotr Śliwiński – przewodniczący 
prof. UAM dr hab. Agnieszka Czyżak 
prof. UAM dr hab. Elżbieta Kalemba-Kasprzak 
prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković 
dr hab. Radosław Piętka 
prof. UAM dr hab. Małgorzata Rybka 
prof. UAM dr hab. Agnieszka Słoboda 
prof. dr hab. Tomasz Sobieraj 
prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak 
prof. UAM dr hab. Leszek Teusz 
mgr Anna Paprzycka – przedstawiciel doktorantów 
dr Justyna Wciórka – sekretarz 
mgr Agnieszka Kalecińska - sekretarz 

 

↑ 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 
Tel. (+48 61) 829 50 62 
e-mail: lipowski@amu.edu.pl 
 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

mgr Grażyna Ratajczak-Wójcik; mgr Anna Kolańczyk-
Marszałek 
Dziekanat Wydziału Fizyki UAM 
pokój nr 7    
Dyżury: od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00−15:00 

tel. (+48 61) 829  51 58 
e-mail: grazynar@amu.edu.pl; annkol9@amu.edu.pl  

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki nauki fizyczne 

Dyscyplina/dyscypliny astronomia, biofizyka, fizyka 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata 

Forma studiów 
 
stacjonarne 

Język wykładowy 
j. polski/  j. angielski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w 

dziedzinie nauk fizycznych  

w następujących dyscyplinach: 

a. astronomia,  

b. biofizyka, 

c. 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:   

a. opis zainteresowań naukowych kandydata (list 

motywacyjny),  

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.  

mailto:lipowski@amu.edu.pl
mailto:grazynar@amu.edu.pl
mailto:annkol9@amu.edu.pl


4. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie, 

finansowane z dotacji MNiSW, przeprowadza się w poniżej 

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 Dziekanacie 
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 2017/2018 zaświadczenia o ukończeniu 
studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego lub równorzędnego 
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 
motywacyjny),  

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 
9 lipca, godz.: 12:00 

Termin egzaminu  
10 lipca, godz. : 12.00 

Termin ogłoszenia wyników 
10 lipca 

Miejsce ogłoszenia wyników 
Wydział Fizyki 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 październik 2018r. 

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

 
http://www.fizyka.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-
doktoranta/aktualnosci 
 
http://www.fizyka.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-
doktoranta/rekrutacja 
 
 

Skład  Komisji  Rekrutacyjnej 

prof. dr hab. Adam Lipowski – przewodniczący 
mgr Grażyna Ratajczak – Wójcik – sekretarz 
prof. dr hab. Andrzej Dobek 
prof. dr hab. Ryszard Tanaś 
prof. UAM dr hab. Piotr Tomczak 
prof. UAM dr hab. Anna Preis 
prof. UAM dr hab. Jacek Gapiński 
dr hab. Zbigniew Fojud 
prof. dr hab. Sławomir Breiter 
mgr Anna Garasz – obserwatorka doktorantów  

 

↑ POWRÓT  

http://www.fizyka.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/aktualnosci
http://www.fizyka.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/aktualnosci
http://www.fizyka.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/rekrutacja
http://www.fizyka.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/rekrutacja


  



DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Historyczny 
ul. Umultowska 89 d, 61-614 Poznań tel. 61 829 1358 
 

Kierownik studiów 
doktoranckich (osoba, kontakt) 
 

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek 

krzymosina@op.pl  
 

Dziekanat /Sekretariat (osoba, 
dni i godziny pracy 
dziekanatu) 

Agnieszka Piasecka  

dstudium@amu.edu.pl  
aga.m@amu.edu.pl  
tel. 061 8291358 
czynne od poniedziałku do czwartku 
w godz. 9.30-15.00 
w piątek 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 

Język wykładowy 
język polski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

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: 0-2 pkt. 
-nagrody, 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 
 

Limit miejsc 
19 

Wymagane dokumenty 

Wymagane dokumenty: 
-podanie skierowane do Prorektora, prof. dr hab.  
Ryszarda Naskręckiego z uzasadnieniem i wskazaniem dyscypliny 
naukowej 
-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  

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


wglądu 
-kwestionariusz osobowy 
-życiorys 
-dwie kolorowe fotografie (o wymiarze 35x45 mm) 

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

6-10.07.2018 
Wydział Historyczny 
ul. Umultowska 89 d, 61-614 Poznań tel. 61 829 1358  
p.2.141 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

16-18.07.2018 
Wydział Historyczny 
ul. Umultowska 89 d, 61-614 Poznań tel. 61 829 1358 s.1.63 

Termin ogłoszenia wyników 
25.07.2018 

Miejsce ogłoszenia wyników 

Strona internetowa  

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

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

Strona internetowa  

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

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

Przewodniczący:  
Dr hab. prof. UAM Krzysztof Kaczmarek 
Członkowie:  
dr hab. prof. UAM Katarzyna Balbuza 
dr hab. Anna Weronika Brzezińska  
dr hab. Marcin Ignaczak  
dr hab. prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska  
dr hab. prof. UAM Violetta Julkowska  
dr hab. prof. UAM Jędrzej Paszkiewicz  
dr hab. Piotr Podlipniak  
dr hab. Grzegorz Skrukwa  
dr hab. prof. UAM Maria Solarska 
Sekretarz: 
Mgr Agnieszka Piasecka 
Przedstawiciel doktorantów: 
Mgr Piotr Krzyżański  
 

 

↑ POWRÓT  

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


  



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 
Tel. 61 829 5473 
lskrzyp@amu.edu.pl  

Dziekanat /Sekretariat (osoba , dni i 
godziny pracy dziekanatu) 

Elżbieta Skrzypczak,  
tel. 61 829 5309, 
epskrzyp@amu.edu.pl  
poniedziałek – piątek 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) 

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

Język wykładowy 
 
polski/angielski 

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, 
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 
wyróżnieniach, 

d) udokumentowaną informację świadczącą o 
ponadprzeciętnym przygotowaniu kandydata do 
studiów doktoranckich, w szczególności o studiach 
indywidualnych, 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 

mailto:lskrzyp@amu.edu.pl
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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 
1) 4 miejsca - studia stacjonarne,  
2) 4 miejsca - studia niestacjonarne 

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

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

30 czerwca 2018 r. 
Wydział Matematyki i Informatyki UAM pok. A1-7 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

16 - 17 lipca 2018 r. 
Wydział Matematyki i Informatyki UAM  

Termin ogłoszenia wyników 
 
23 lipca 2018 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników 
http://www.wmi.amu.edu.pl 
tablica ogłoszeń WMI UAM poziom A1 

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

 
http://www.wmi.amu.edu.pl 
 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

prof. dr hab. Leszek Skrzypczak – przewodniczący 
prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski 
prof. UAM dr hab. Stanisław Gawiejnowicz 
prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański 
mgr Bartłomiej Przybylski – przedstawiciel doktorantów 
lic. Elżbieta Skrzypczak - sekretarz 

 

↑ POWRÓT  

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


  



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: jacekm@amu.edu.pl 
tel. 61 829 6113 

Dziekanat /Sekretariat (osoba , dni i 
godziny pracy dziekanatu) 

Mgr Katarzyna Piotrowska 
e-mail: katarzyna.piotrowska@amu.edu.pl  
tel. 61 829 6126    

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki o Ziemi 

Dyscyplina/dyscypliny geografia, geologia 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata 

Forma studiów 
stacjonarne/niestacjonarne 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

4200zł za 1 rok/ 2100 zł za 1 semestr 

Język wykładowy 
polski  

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

 
1) Uczestnikiem studiów doktoranckich (doktorantem) 

może być osoba, która posiada tytuł zawodowy 
magistra, magistra inżyniera, lekarza lub 
równorzędny. Preferowany jest dyplom z geografii, 
geologii, geoinformacji, gospodarki przestrzennej, 
turystyki i rekreacji oraz ochrony środowiska.  
 

2) Kandydat/kandydatka składa podanie o przyjęcie na 
studia doktoranckie. Równocześnie deklaruje udział 
w realizacji jednego tematu rozprawy doktorskiej 
wybranego, spośród tematów ogłoszonych w danym 
roku akademickim przez Radę Interesariuszy 
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, do 
realizacji w trakcie studiów doktoranckich. 

 
3) Komisja rekrutacyjna przyznaje 

kandydatom/kandydatkom punkty za:  
a) wyniki ze studiów, w tym egzamin magisterski (0-

5pkt.) 
b) aktywność naukową: 
c) publikacje (0-1pkt.) 
d) udział w konferencjach naukowych (0-0,5pkt.) 
e) udział w badaniach naukowych (0-0,5pkt.) 
f) osiągnięcia praktyczne (0-1pkt.) 
g) staże krajowe i zagraniczne (0-0,75pkt.) 
h) nagrody naukowe (0-0,75pkt.) 
i) znajomość j. obcego (0-1pkt.) 
j) rozmowę kwalifikacyjną (0-5 pkt.)     

 
4) Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie jest 

dokonywana w oparciu o te same zasady, z 
wyłączeniem obowiązku rekrutacji w ramach tematów 
ogłoszonych w danym roku akademickim przez Radę 

mailto:jacekm@amu.edu.pl
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Interesariuszy WNGiG. Kandydat/kandydatka wraz z 
dokumentami wymienionymi w pkt. 5 składa 
zaakceptowany przez wybranego opiekuna pracy 
doktorskiej temat pracy doktorskiej. 

 

Limit miejsc 
1) 12 osób na studia stacjonarne;  
2) 6 osób na studia niestacjonarne 

Wymagane dokumenty 

 dyplom ukończenia wyższej uczelni,  

 udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów 
(suplement, indeks),  

 opis zainteresowań naukowych 
kandydata/kandydatki,  

 informacje o aktywności naukowej, o publikacjach, 
pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach 
naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach,  

 informację o znajomości języków obcych, 

 opinię opiekuna naukowego,  

 zgodę osoby gotowej podjąć się opieki naukowej nad 
doktorantem,  

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
podjęcia studiów na Wydziale Nauk Geograficznych i 
Geologicznych, 

 pisemne zobowiązanie do dokonywania opłat za 
studia niestacjonarne.  

 

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

do 1 września 2018 r.  
dziekanat WNGiG, mgr Katarzyna Piotrowska 
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

14 września 2018 r., WNGiG, sala 013, ul. Bogumiła 
Krygowskiego 10, 61-680 Poznań 

Termin ogłoszenia wyników 
do 20 września 2018 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników 
Gablota informacyjna studiów doktoranckich WNGiG,  
Strona internetowa wydziału 

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

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

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

 
Dostępny będzie na stronie WNGiG po 15.06. br.  
http://wngig.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-
doktorancki  
 

 

↑ POWRÓT  

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


  



DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

 
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  
ul. Umultowska 89A, 61-066 Poznań 
 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 
 

 
Prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak 
E-mail: robert.kmieciak@amu.edu.pl 
Tel. (0-61) 829 65 91 
 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

 
Mgr Eliza Nowicka  
E-mail: eliza.nowicka@amu.edu.pl  
Tel. (0-61) 829 65 23 
Dyżury: Poniedziałek – Piątek: 9.00 - 15.00 
 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki społeczne 

Dyscyplina Nauki o polityce 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata 

Forma studiów Stacjonarne i Niestacjonarne 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

2 500 pln/semestr (5000 pln/rok) 

Język wykładowy Język polski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

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/Socrates, inne wyjazdy stypendialne, staże 
związane z kierunkiem studiów, specjalnością - nie 
dotyczy obowiązkowych praktyk studenckich objętych 
planem i programem studiów),  

- nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i działalność 
studencką, 

-  udokumentowana znajomość języków obcych. 

 
3. Rozmowa kwalifikacyjna na temat problematyki badawczej 

przewidywanej rozprawy doktorskiej i dotychczasowych 

mailto:robert.kmieciak@amu.edu.pl
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zainteresowań naukowych kandydata 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.: 

- 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. 

 
2. Działalność naukowa i organizacyjna kandydata – 

maksymalnie 15 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/Socrates, 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). 

 
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 internetowej 

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 absolwentów z roku 
akademickiego 2017/2018 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 
organizacyjną 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 prodziekana 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 i miejsce składania 
dokumentów 

  
Do dnia 9 lipca 2018 roku na studia stacjonarne.  
 
Do dnia 10 września 2018 roku na studia niestacjonarne.  
 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

 
11 lipca 2018 roku – rozmowy kwalifikacyjne, studia 
stacjonarne. 
12 września 2018 roku – rozmowy kwalifikacyjne, studia 
niestacjonarne. 



 

Termin ogłoszenia wyników 

 
12 lipca 2018 roku - studia stacjonarne. 
13 września 2018 roku - studia niestacjonarne.  
 

Miejsce ogłoszenia wyników 

 
Dziekanat studiów doktoranckich, tablica ogłoszeń przed 
dziekanatem, strona wydziałowa. 
 

Termin rozpoczęcia studiów 
doktoranckich 

1 październik 2018 rok. 

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

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

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak 

Członkowie:         prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler 

     prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel  

     prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska 

Sekretarz:            mgr Eliza Nowicka – administracja 

 

 

↑ POWRÓT  

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


  



DANE KONTAKTOWE 

Jednostka 
prowadząca studia 
doktoranckie 
(adres) 

 
Wydział Nauk Społecznych  
Ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 
 

Kierownik studiów 
doktoranckich 
(osoba, kontakt) 
 

 
Prof. UAM dr hab. Michał Michalski 
Tel. (0-61) 829 22 26  

E-mail: michal.michalski@amu.edu.pl 
 

Dziekanat 
/Sekretariat (osoba 
, dni i godziny pracy 
dziekanatu) 

 
Mgr Anna Robaszkiewicz  
Tel. (0-61) 829 21 42  

E-mail: anna.robaszkiewicz@amu.edu.pl  
Dyżury: Poniedziałek – Piątek  9.00-14.00 
 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki humanistyczne 

Dyscyplina/dyscypli
ny 

Kulturoznawstwo 

Czas trwania 
studiów 
doktoranckich 

4 lata 

Forma studiów Stacjonarne 

Język wykładowy Polski 

REKRUTACJA 

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

 

Limit miejsc 
 
3 osoby 
 

Wymagane 
dokumenty 

Zgodnie z Uchwałą rekrutacyjną: 
 
https://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja/rekrutacja-
20182019/uchwala-nr-16020172018-senatu-uam-z-dnia-30-kwietnia-2018-roku-w-
sprawie-warunkow-i-trybu-rekrutacji-na-i-rok-studiow-doktoranckich-stacjonarnych-i-
niestacjonarnych-w-uam-w-roku-akademickim-20182019  
 
https://doktoranci.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/356251/Uchwala_160_Zal_12_
Wydzial-Nauk-Spolecznych.pdf  
 

 
Termin i miejsce 
składania 
dokumentów 
 

29 czerwca 2018 roku 

 
Termin i miejsce 
rozmowy 
rekrutacyjnej / 
egzaminu  
 

3 lipca 2018 roku 

 
Termin ogłoszenia 
wyników 
 

5 lipca 2018 roku 

mailto:michal.michalski@amu.edu.pl
mailto:anna.robaszkiewicz@amu.edu.pl
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https://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja/rekrutacja-20182019/uchwala-nr-16020172018-senatu-uam-z-dnia-30-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-warunkow-i-trybu-rekrutacji-na-i-rok-studiow-doktoranckich-stacjonarnych-i-niestacjonarnych-w-uam-w-roku-akademickim-20182019
https://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja/rekrutacja-20182019/uchwala-nr-16020172018-senatu-uam-z-dnia-30-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-warunkow-i-trybu-rekrutacji-na-i-rok-studiow-doktoranckich-stacjonarnych-i-niestacjonarnych-w-uam-w-roku-akademickim-20182019
https://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja/rekrutacja-20182019/uchwala-nr-16020172018-senatu-uam-z-dnia-30-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-warunkow-i-trybu-rekrutacji-na-i-rok-studiow-doktoranckich-stacjonarnych-i-niestacjonarnych-w-uam-w-roku-akademickim-20182019
https://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja/rekrutacja-20182019/uchwala-nr-16020172018-senatu-uam-z-dnia-30-kwietnia-2018-roku-w-sprawie-warunkow-i-trybu-rekrutacji-na-i-rok-studiow-doktoranckich-stacjonarnych-i-niestacjonarnych-w-uam-w-roku-akademickim-20182019
https://doktoranci.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/356251/Uchwala_160_Zal_12_Wydzial-Nauk-Spolecznych.pdf
https://doktoranci.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/356251/Uchwala_160_Zal_12_Wydzial-Nauk-Spolecznych.pdf


 
Miejsce ogłoszenia 
wyników 
 

 
Wyniki dostępne w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych UAM 
oraz na stronie: 
 http://wns.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-doktoranckie-WNS  
 

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

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

Skład Komisji 
Rekrutacyjnej 

 
Przewodniczący - Prof. UAM dr hab. Michał Michalski 
Członkowie: 
Dr hab. Marianna Michałowska, prof. UAM 
Dr hab. Artur Jocz, prof. UAM   
Dr hab. Juliusz Tyszka, prof. UAM 
 
 
Pracownik administracji: 
Mgr Anna Robaszkiewicz 
Obserwator z ramienia samorządu doktorantów: 
Mgr Emilia Stachowska 
 

 

↑ POWRÓT  

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


  



DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

 
Wydział Neofilologii UAM, Collegium Novum 
 Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań 
Blok B, pok.116 
 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 
 

 
Prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek 
Tel. (0-61) 829 35 96 
E-mail: dosk@amu.edu.pl 
Dyżury:  

1) wtorek: 10.00-11.00 
2)  piątek 9.00-10.00 

Pok. 117 B, Collegium Novum 
 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

 
Specjalista - Dorota Paluszkiewicz 
Tel. (0-61) 829 37 90 
E-mail: wsdneo@amu.edu.pl 
Dyżury: 

1) poniedziałek: 10:00-15:00 
2) wtorek: 9:00-14:00 
3) środa: 8:00-13:00 
4) czwartek: 10:30-15:30 
5) piątek: 9:00-14:00 

Pok. 116 B, Collegium Novum 
 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki humanistyczne 

Dyscyplina/dyscypliny 
Językoznawstwo 
Literaturoznawstwo 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata (8 semestrów) 

Forma studiów Tryb stacjonarny i niestacjonarny 

Opłata  (w przypadku studiów 
niestacjonarnych) 

2600 pln/semestr (5200 pln / rok) 

Język wykładowy Język polski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalnie 18 pkt.): 

a. ocena kompetencji w zakresie przedmiotu studiów 
doktoranckich, 

b. motywacja i predyspozycje do pracy naukowej, 
c. ocena projektu badawczego. 

 
2.   Konkurs ocen z pracy magisterskiej (albo równorzędnej): 

a. za ocenę 5 – 8 punktów, 
 

b. za ocenę 4,5 – 6 punktów, 
c. za ocenę 4 – 4 punkty, 
d. za ocenę poniżej 4 – 0 punktów. 

 

mailto:dosk@amu.edu.pl
mailto:wsdneo@amu.edu.pl


3. Konkurs ocen ze studiów, a jeżeli studia są dwustopniowe 

-  ze studiów I i II stopnia łącznie:  

a. za średnią powyżej 4,5 – 6 punktów, 
b. za średnią od 4,00 do 4,49 – 5 punktów, 
c. za średnią od 3,50 do 3,99 – 4 punkty, 
d. za średnią poniżej 3,5 – 0 punktów. 

 
4. 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 

 
Studia stacjonarne: 18 osób. 
Studia niestacjonarne: kandydaci  przyjmowani są do 
wyczerpania limitu miejsc, którzy z pozytywnym wynikiem 
przeszli postępowanie rekrutacyjne. 
 

Wszystkie wymagane dokumenty 

 
1. Podanie do Kierownika studiów doktoranckich o przyjęcie 

na studia doktoranckie Wydziału Neofilologii z 
zaznaczonym wyraźnie rodzajem tych studiów. 
 

2. Życiorys. 
 
3. Kwestionariusz osobowy. 

 
4. Odpis dyplomu magisterskiego, zaświadczenie o 

ukończeniu 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 

szczególności 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.  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 
 

13.  Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (druk 
dostępny na stronie Wydz. Neofilologii w zakładce – dla 
doktorantów). 

 

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

 
Tryb stacjonarny: 4 lipca 2018r. 
Tryb niestacjonarny: 12 września 2018r. 
Dziekanat SD, Collegium Novum, pok. 116B. 



 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

 
Tryb stacjonarny: 9-10 lipca 2018r. 
Tryb niestacjonarny: 18 września 2018r. 
Collegium Novum, pok.104B. 
 

Termin ogłoszenia wyników 

 
Tryb stacjonarny: 12 lipca 2018r. 
Tryb niestacjonarny: 19 września 2018r. 
 

Miejsce ogłoszenia wyników 

 
Wyniki dostępne w Dziekanacie Wydziału Neofilologii UAM 
oraz na stronie: 
 http://wn.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/aktualnosci 

 

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

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

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

Przewodnicząca - prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek 
Członkowie: 
prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński 
prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski 
prof. UAM dr hab. Barbara Łuczak 
dr hab. Marek Rajch 
prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski 
prof. UAM dr hab. Grzegorz Skommer 
prof. UAM dr hab. Barbara Skowronek 
prof. zw. dr hab. Piotr Wierzchoń 

 

 

↑ POWRÓT  

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


  



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, 
joanna.haberko@amu.edu.pl,  
tel.: 61 829 31 26 

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Marzena Osiurak  
marzena.osiurak@amu.edu.pl  
poniedziałek –piątek 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 rocznie / 3.000 zł za 1 semestr 

Język wykładowy 
polski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne i 
niestacjonarne 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 
15  kandydatów, którzy w etapie pierwszym uzyskali 
najwyższe lokaty (średnia ze studiów). Do postępowania w 
etapie drugim w ramach studiów niestacjonarnych dopuszcza 
się wszystkich kandydatów. 
 
6.1. 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 

mailto:joanna.haberko@amu.edu.pl
mailto:marzena.osiurak@amu.edu.pl


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 
 
6.2. 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: 
o kandydat jest kierownikiem projektu – 1 pkt 
o 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. 
 

W rankingu nie uwzględnia się kandydatów, którzy uzyskali  
0 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje 
kandydata do pracy naukowej i wiedzę z dziedziny 
 
7. W rozmowie kwalifikacyjnej może uczestniczyć potencjalny 
opiekun naukowy kandydata. 
 
8. 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. 
 
9. 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: 6 
prawo niestacjonarne: 10 
administracja stacjonarna: 4 
administracja niestacjonarna: 10 

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 2017/2018 zaświadczenie o 
ukończeniu 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 
(potwierdzające) uzyskaną przez kandydata średnią 
ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich (bez ocen z egzaminów 
dyplomowych), bądź dokument potwierdzający 
przyznanie środków finansowych na badania 
naukowe w ramach programu  „Diamentowy Grant ” 

9) opinia samodzielnego pracownika naukowego 
potwierdzającego walory naukowe kandydata 

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  wyższy niż B2 . 

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

Na studia stacjonarne do dnia 27 czerwca 2018 roku 
(decyduje data wpływu). 
Na studia niestacjonarne: 31 sierpnia 2018 roku (decyduje 
data wpływu). 
Dokumenty należy składać na adres: Wydziałowa Komisja 
Rekrutacyjna – Studia doktoranckie Wydział Prawa i 
Administracji UAM, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań lub 
osobiście w pokoju nr 8 Collegium Iuridicum Novum 
(koszarowiec). 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej /egzaminu  

Na studia stacjonarne: 5 lipca 2018 roku 
Na studia niestacjonarne: 7 września 2018 roku. 
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, sala 4.7 CIN 

Termin ogłoszenia wyników 

Pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne - ogłoszenie 
listy rankingowej 4 lipca 2018 roku. 
Pierwszy etap rekrutacji na studia niestacjonarne - ogłoszenie 
listy rankingowej 5 września 2018 roku. 
Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia stacjonarne:   
16  lipca 2018 roku 
Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia niestacjonarne:   
17  września 2018 roku 

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 
doktoranckie. 

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

www.prawo.amu.edu.pl    

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

Przewodnicząca: Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna 
Haberko,    
członkowie:   prof. UAM dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska, 
                     prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa, 
                     prof. UAM dr hab. Wojciech Sawczyn, 
                     prof. dr hab. Marek Smolak, 
sekretarz:      mgr Marzena Osiurak, 
doktorant:      mgr Tymoteusz Mądry 
 

 

↑ POWRÓT  

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


  



DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89,  
61-568 Poznań 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 
 

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik 
amelka@amu.edu.pl 
tel. (61) 829 2151 
tel. 504 033 852 

Dziekanat /Sekretariat (osoba , dni i 
godziny pracy dziekanatu) 

Mgr Marzena Wodzińska 
marwod@amu.edu.pl 
tel. (61) 829 2392 
Mgr Magdalena Ryżewska (rekrutacja) 
emi3001@amu.edu.pl  
Tel. (61) 829 2144 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina/dyscypliny Pedagogika 

Czas trwania studiów doktoranckich Cztery lata 

Forma studiów 
Stacjonarne 

Język wykładowy 
Polski  

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 
 

 

Rodzaj aktywności 
Zakres 

punktów 

rozmowa kwalifikacyjna  oceniająca projekt badań,   koncepcję  metodologiczną, kompetencje 

merytoryczne  kandydata 

0-40 

ocena na dyplomie:  

    bardzo dobry (5) 

    dobry plus (4,5) 

    dobry (4) 

 

3 

2 

1 

średnia ocen ze studiów zarówno I, jak i II stopnia lub jednolitych magisterskich (do średniej brane są 

pod uwagę wszystkie oceny uzyskane w czasie studiów, ocena liczona łącznie z każdego etapu 

studiów): 

     od 4,61 do 5,0 

     od 4,21 do 4,6 

od 4,0 do 4,2 

 

 

 

6 

4 

2 

aktywność naukowa i zawodowa:   

 

 

 

 

 

 

 

udokumentowane osiągnięcia w zakresie wykształcenia (ukończony drugi 

kierunek studiów poza studiami I i II stopnia oraz jednolitymi magisterskimi 

podlegającymi ocenie w postępowaniu rekrutacyjnym)   

2 

udokumentowana znajomość języków obcych (poświadczona  

certyfikatem na poziomie minimum B2 lub jego ekwiwalentem; za każdy 

certyfikat 2 punkty) 

Max. 4 

udokumentowany czynny udział w konferencjach (referat, poster, 

komunikat) 

a) za każdy referat 1,5 punktu  
b) za każdy poster/komunikat 0,5 punktu 

 

 

Max. 6 

mailto:amelka@amu.edu.pl
mailto:marwod@amu.edu.pl
mailto:emi3001@amu.edu.pl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednak łącznie nie więcej niż 6 punktów 

 

udokumentowany udział w wymianie międzynarodowej 2 

udokumentowana działalność naukowa (monografia autorska) 7 

udokumentowana działalność naukowa (artykuły w punktowanych 

czasopismach o zasięgu ogólnopolskim lub w pracach zbiorowych)1 

  

a) za każdy tekst w czasopiśmie punktowanym: 

- w języku polskim: 2,5 punktu, jednak łącznie nie więcej niż 12,5 punktów 

- w języku obcym: 3,5 punktu, jednak  łącznie nie więcej niż 17,5 punktów 

 

b) za każdy rozdział w pracy pod redakcją: 

- w języku polskim: 1,5 punktu, jednak łącznie nie więcej niż 6 punktów 

- w języku obcym: 2,5 punktu,  jednak łącznie nie więcej niż 10 punktów 

 

 

Max. 20 

udokumentowana działalność naukowa (artykuły w niepunktowanych 

czasopismach o zasięgu ogólnopolskim) 

  

za każdy artykuł: 

- w języku polskim: 1 punkt 

- w języku obcym: 2 punkty 

 

 

Max. 4 

udokumentowana działalność naukowa (publikacje recenzji,  

sprawozdania, hasła w słownikach, encyklopediach) 

  

za każdą publikację: 

- w języku polskim: 0,5 punktu 

- w języku obcym: 1 punkt 

 

 

 

Max. 4 

 

Udokumentowana, długotrwała2 działalność społeczna (wolontariat) 2 

Udokumentowana działalność w: 

a) ruchu studenckim: 

- samorządzie studenckim 

- kołach naukowych 

b) wydarzeniach kulturalno-oświatowych oraz popularno-naukowych  UAM 

w Poznaniu oraz innych uczelni wyższych 

 

 

Max. 4 

Nagrody i wyróżnienia (na poziomie dziekańskim lub rektorskim) za osiągnięcia naukowe i działalność 

organizacyjną na rzecz UAM w Poznaniu 

 

Po dwa punkty za każde wyróżnienie/nagrodę 

 

Max. 6 

Limit miejsc 
10 

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,  

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



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 i miejsce składania 
dokumentów 

10 czerwca – 5 lipca 2018 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

10 lipca 2018 

Termin ogłoszenia wyników 
14 lipca 2018 

Miejsce ogłoszenia wyników 

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

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

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

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

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik 

(Przewodnicząca) 

Mgr Magdalena Ryżewska (Sekretarz) 

Prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk 

Prof. zw. dr hab.  Andrzej Twardowski 

Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska 

Prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet 

Mgr  Wojciech Andraszczyk 

 

↑ POWRÓT  

http://wse.amu.edu.pl/dla-doktoranta/wydziaowe-studium-doktoranckie/rekrutacja
http://wse.amu.edu.pl/dla-doktoranta/wydziaowe-studium-doktoranckie/rekrutacja
https://doktoranci.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/rekrutacja


  



DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca 
studia doktoranckie (adres) 

Wydział Teologiczny w Poznaniu  
61-111 Poznań, Ul. Wieżowa 2/4 

Kierownik studiów 
doktoranckich (osoba, 
kontakt) 
 

Ks. prof. UAM dr hab. Adam Kalbarczyk 
adamkal@amu.edu.pl  

Dziekanat /Sekretariat 
(osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Maria Polniak 
maria.polniak@amu.edu.pl  
poniedziałek – piątek 10 -14.30 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki nauki teologiczne 

Dyscyplina/dyscypliny nauki teologiczne 

Czas trwania studiów 
doktoranckich 

4 lata 

Forma studiów stacjonarne 

Język wykładowy polski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

Postępowanie rekrutacyjne w formie konkursu przeprowadza się w 

następujących kategoriach: 

A/ wyników studiów: 

a) średnia ocen ze studiów pomnożona przez 3 (maksymalnie 15 pkt.)  

b) ocena „bardzo dobry z wyróżnieniem” pracy magisterskiej: 1 pkt. 

B/ przedłożony artykuł i rozmowa kwalifikacyjna: 

a) ocena przedłożonego artykułu, w tym: 

 wybór zagadnienia i jego sformułowanie, 

 strona merytoryczna opracowania, 

 strona metodyczna opracowania, 

 strona formalna opracowania; 
Artykuł ocenia dwóch recenzentów. Każdy ocenia według 

powyższych kryteriów uzasadniając swoją ocenę. Końcową ocenę 

artykułu z poszczególnych kategorii oceny, stanowi średnia z 

uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach (zaokrąglona 

do jedności). 

b) rozmowa kwalifikacyjna: w tym: 

 przygotowanie merytoryczne, 

 treść i poprawność wypowiedzi, 

 umiejętność prezentacji,  

 umiejętność formułowania wniosków i postulatów, 
C/ Aktywność naukowa kandydata: 

 publikacje naukowe:  

 udział w konferencjach naukowych z referatem, potwierdzony 
stosownym zaświadczeniem:  

 udział w konferencjach naukowych bez referatu, potwierdzony 
stosownym zaświadczeniem:  

 praca w kołach naukowych, potwierdzona zaświadczeniem od 
opiekuna:  

mailto:adamkal@amu.edu.pl
mailto:maria.polniak@amu.edu.pl


 staże krajowe, potwierdzone stosownym zaświadczeniem:  

 staże zagraniczne, potwierdzone stosownym 
zaświadczeniem:  

 nagrody naukowe i wyróżnienia, potwierdzone dyplomem lub 
innym stosownym dokumentem:  

 

Limit miejsc 3 

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 teologicznych wraz z 
suplementem 

 Kopię indeksu lub zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych 
studiów teologicznych 

 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 2018 roku 

Termin rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

4 lipca 2018 roku 

Termin ogłoszenia 
wyników 

5 lipca 2018 roku 

Miejsce ogłoszenia 
wyników 

Wydział Teologiczny 

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

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

Skład Komisji 
Rekrutacyjnej 

Ks. prof. UAM dr hab. Adam Kalbarczyk – przewodniczący 
Ks. prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak  
Ks. dr hab. Andrzej Pryba 
Dr hab. Elżbieta Kotkowska 
Mgr Justyna Nowicka – przedstawiciel doktorantów 
Mgr Maria Polniak – sekretarz 
 

 

↑ POWRÓT  



  



DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

INSTYTUT FILOZOFII,  
ul. Szamarzewskiego 89 c,  
61- 568 Poznań,  
e-mail: filozof@amu.edu.pl  
tel. 61 829 22 88  

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 
 

 
Prof. UAM dr hab. Zbigniew Tworak  

Dziekanat /Sekretariat (osoba , dni i 
godziny pracy dziekanatu) 

mgr Filip Leszczyński 
pon. – czw. 8:00 – 14:00 
 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki humanistyczne 

Dyscyplina/dyscypliny Filozofia 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata  

Forma studiów 
stacjonarne 

Język wykładowy 
Język polski  

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje liczba punktów 
uzyskanych w procedurze rekrutacyjnej, która obejmuje 
rozmowę kwalifikacyjną. Szczegółowe zasady rekrutacji 
zawiera uchwała Senatu UAM. 

Limit miejsc 
 
4 

Wymagane dokumenty 

a) Podanie;  
b) Kwestionariusz osobowy;  
c) Życiorys;  
d) 2 zdjęcia,  
e) Odpis dyplomu (w przypadku absolwentów 
2016/2017 zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów 
wyższych );  
f) Indeks (a w przypadku ukończenia studiów 
dwustopniowych oba indeksy) oraz zaświadczenie o 
ukończeniu studiów wyższych (ze średnią ze studiów) – 
minimalna wymagana średnia wynosi 4.0;  
g) Inne materiały dokumentujące aktywność naukową i 
organizacyjną kandydata, w tym:  
- publikacje naukowe w czasopismach naukowych, 
pracach zbiorowych, w pismach kół naukowych – wyłącznie 
opublikowane (wymagane teksty lub ich kopie do wglądu); 
dokumentację o organizacji lub udziale w konferencjach 
naukowych; potwierdzenie udziału w stażach krajowych i 
zagranicznych (programy: MOST, Erasmus+, inne wyjazdy 
stypendialne, staże związane z kierunkiem studiów);  
- decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień za wyniki w 
nauce i działalność studencką (np. dyrektora instytutu, 
dziekana, rektora, stypendium Ministra, i inne);  
-  dokumentację określającą znajomość języków 
obcych (np. certyfikaty językowe).  
h) Tekst prezentujący problematykę badawczą 
przewidywanej rozprawy doktorskiej, będący podstawą 
rozmowy kwalifikacyjnej;  

mailto:filozof@amu.edu.pl


i) Opinię samodzielnego pracownika naukowego; 

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

29 czerwca 2018 r., godz. 15:00 

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

9 – 11 lipca 2018 r. 

Termin ogłoszenia wyników 
11 lipca 2018 r. 

Miejsce ogłoszenia wyników 
Instytut Filozofii 

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

http://filozofia.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/  
 
 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

1/ dr hab. Zbigniew Tworak, prof. UAM – przewodniczący  
2/ prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn  
3/ dr hab. Karolina M. Cern, prof. UAM 
4/ dr hab. Sławomir Leciejewski, prof. UAM 
5/ dr hab. Tomasz Rzepiński, prof. UAM 
6/ dr hab. Piotr Przybysz, prof. UAM 
7/ dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. UAM 
8/ dr hab. Mikołaj Domaradzki, prof. UAM 
9/ mgr Karolina Napiwodzka – Bulek – obserwator z 
Samorządu Doktorantów 
9/ mgr Filip Leszczyński - sekretarz 

 

↑ POWRÓT  

http://filozofia.amu.edu.pl/studia-doktoranckie/


  



 

DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Instytut Psychologii UAM 
ul. Szamarzewskiego 89 
60-568 Poznań 
tel. 61 8292 307 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 
 

prof. UAM dr hab. Adam Putko 
tel. 61 8292 133 

Sekretariat (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

mgr inż. Agnieszka Weltrowska  
czynny: pon. – pt. w godz. 9.00-15.00 
tel. 61 8292 307 
agawelt@amu.edu.pl 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki nauki społeczne 

Dyscyplina/dyscypliny 
1) psychologia 
2) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata 

Forma studiów 
stacjonarne 
 

Język wykładowy 
polski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia si ę następujące 
elementy: (1) średnią ocen ze studiów (max. 15 pkt); (2) 
działalność naukową i organizacyjną (max. 40 pkt); (3) wynik 
rozmowy kwalifikacyjnej na temat problematyki badawczej 
przewidywanej rozprawy doktorskiej (max. 45 pkt).  
O przyjęciu decyduje łączna liczba punktów. 

Limit miejsc 
 
8 

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 35 mm x 45 mm,  
6. kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej 20x25 mm w rozdzielczości co 
najmniej 300 dpi 
6.  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie 
tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, a w przypadku 
absolwentów obecnego roku akademickiego, którzy nie posiadają jeszcze 
odpisu dyplomu, zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu 
magisterskiego (albo równorzędnego),  W przypadku laureatów 
„Diamentowego Grantu” decyzja Ministra o przyznaniu środków na 
realizowanie projektu badawczego. 
7.  udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić 
średnią ocen ze studiów (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze 
studiów I i II stopnia),  
8.  opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł 
profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji 
kandydata do pracy naukowej,  
9.  inne dokumenty zgodnie z formami rekrutacji przyjętymi w jednostce 
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie tj.  
9.1.materiały dokumentujące aktywność naukową i organizacyjną  
kandydata:  

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

 potwierdzenie opiekuna naukowego koła naukowego lub dyrektora 
ds. studenckich dotyczące działalności w studenckim ruchu 



naukowym (pełnione funkcje, organizacja konferencji, warsztatów, 
seminariów, udział w badaniach naukowych), 

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

 potwierdzenie udziału w stażach krajowych i zagranicznych 
wystawione przez dyrektora lub prodziekana ds. studenckich 
(programy wymiany, np. Erasmus/Socrates, MOST, inne wyjazdy 
stypendialne), 

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

 9.2. tekst prezentujący problematykę badawczą przewidywanej rozprawy 
doktorskiej będący podstawą rozmowy kwalifikacyjnej:  (tekst i 10-minutowa  
prezentacja komputerowa), 
 10.  wypełniony załącznik: Wykaz osiągnięć kandydata (dostępny na stronie 
internetowej Instytutu Psychologii w zakładce Studia doktoranckie) 
11. kandydat na studia doktoranckie może dołączyć również zgodę osoby 
gotowej podjąć się nad nim opieki naukowej. 

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

do 29.06.2018  sekretariat  Instytutu Psychologii UAM   

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

4.07.2018  Instytut Psychologii UAM 

Termin ogłoszenia wyników 
5.07.2018 

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

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

www.psychologia.amu.edu.pl 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

Przewodniczący: 
prof. UAM dr hab. Adam Putko 
 
Członkowie: 
prof. dr hab. Krzysztof Łastowski 
dr hab. Katarzyna Adamczyk  
dr hab. Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska 
 
Sekretarz: 
mgr inż. Agnieszka Weltrowska 
 
Obserwator z ramienia Samorządu Doktorantów Instytutu 
Psychologii UAM: 
mgr Michał Wyrwa 
 

 

↑ POWRÓT  



  



DANE KONTAKTOWE 

Jednostka prowadząca studia 
doktoranckie (adres) 

Instytut Socjologii 

Kierownik studiów doktoranckich 
(osoba, kontakt) 

Dr hab. Piotr Jabkowski 
piotr.jabkowski@amu.edu.pl  

Sekretariat (osoba , dni i godziny 
pracy dziekanatu) 

Anna Piechuła 
anna.piechula@amu.edu.pl  
Poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00 

STUDIA DOKTORANCKIE 

Dziedzina nauki Nauki społeczne 

Dyscyplina/dyscypliny socjologia 

Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata 

Forma studiów stacjonarne 

Język wykładowy 
polski 

REKRUTACJA 

Zasady rekrutacji 

Konkurs 
http://socjologia.amu.edu.pl/new/doktoranci/rekrutacja 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie 
powinny złożyć następujące dokumenty: 
1. podanie 
2. kwestionariusz osobowy, 
3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w danej 
dziedzinie, 
4. życiorys, 
5. fotografia (1 szt.) kolorowe o wymiarze 37×52 mm, 
6. odpis dyplomu(w przypadku absolwentów 2017/2018 
zaświadczenie z dziekanatu o stanie odbytych studiów) 
7. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, 
pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli studia mają 
charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia), 
8. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby 
mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o 
predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej, 
9. materiały dokumentujące aktywność naukową i 
organizacyjną kandydata:  
- publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach 
zbiorowych, w pismach kół   naukowych - wyłącznie 
opublikowane (wymagane teksty lub ich kopie do wglądu),  
- potwierdzenie opiekuna naukowego koła naukowego lub 
dyrektora instytutu dotyczące działalności w studenckim 
ruchu naukowym(pełnione funkcje, organizacja konferencji, 
warsztatów, seminariów),  
- potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych z 
referatami, komunikatami, posterami wystawione przez 
organizatora konferencji lub dyrektora instytutu,  
- potwierdzenie udziału w stanach krajowych i zagranicznych 
wystawione przez prodziekana lub dyrektora 
instytutu(programy wymiany, np. MOST, Erasmus/Sokrates, 
inne zjazdy stypendialne. staże związane z kierunkiem 
studiów, specjalnością), 
- decyzje o przyznaniu nagród i Wyróżnień za wyniki w nauce 
i działalność studencką(np. dyrektora instytutu, dziekana, 
rektora, stypendium Ministra i inne),  
- certyfikaty językowe. 

mailto:piotr.jabkowski@amu.edu.pl
mailto:anna.piechula@amu.edu.pl
http://socjologia.amu.edu.pl/new/doktoranci/rekrutacja


10. tekst prezentujący problematykę badawczą 
przewidywanej rozprawy doktorskiej będący podstawą 
rozmowy kwalifikacyjnej, 
11. kandydat może dostarczyć deklarację samodzielnego 
pracownika naukowego o gotowości sprawowania opieki 
naukowej nad kandydatem w trakcie studiów doktoranckich, 
12. 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). 
Instytutowa Komisja Rekrutacyjna do spraw studiów trzeciego 
stopnia ustala listy rankingowe kandydatów i podejmuje 
decyzję o przyjęciu kandydatów na stacjonarne studia 
trzeciego stopnia. 
Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci w 
kolejności według listy rankingowej, w liczbie równej 
ustalonemu limitowi przyjęć. Komisja rekrutacyjna określa 
minimalny wynik punktowy, jaki muszą osiągnąć kandydaci, 
żeby być przyjęci. Kandydaci, którzy nie osiągną minimalnego 
wyniku kwalifikacji wymaganego do przyjęcia otrzymują 
decyzję o nie przyjęciu na studia z powodu zbyt małej liczby 
punktów i nie mogą być przyjęci, nawet jeśli pozostały wolne 
miejsca. 

Limit miejsc 4 

Wymagane dokumenty 
http://socjologia.amu.edu.pl/new/doktoranci/rekrutacja  

Termin i miejsce składania 
dokumentów 

06 lipca 2018 r.  

Termin i miejsce rozmowy 
rekrutacyjnej / egzaminu  

09 lipca 2018 r.  

Termin ogłoszenia wyników 
09 lipca 2018 r. 

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

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

 
http://socjologia.amu.edu.pl/new/doktoranci/rekrutacja  
 

Skład Komisji Rekrutacyjnej 

Przewodniczący:   
dr hab. Piotr Jabkowski 
Członkowie:  
prof. dr hab. Józef Baniak  
prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska 
prof. UAM dr hab. Dobroniega Trawkowska 
Przedstawiciel doktorantów:  
mgr Przemysław Rura 
Sekretarz:  
mgr Anna Piechuła 

 

↑ POWRÓT 
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2018 

Samodzielna Sekcja ds. Studiów Doktoranckich 
Mgr Anna Robaszkiewicz (IT) 
 


