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Wydział Prawa i Administracji 

 

I. Wydział Prawa i Administracji prowadzi studia doktoranckie w dziedzinie nauk 

prawnych w następujących dyscyplinach: 

1. prawo, 

2. nauki o administracji. 

II. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk prawnych są prowadzone w formie 

stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty 

określają odrębne przepisy. 

III. Na pierwszy rok studiów doktoranckich mogą zostać przyjęte osoby posiadające 

tytuł zawodowy magistra z zakresu prawa, administracji oraz dyscyplin pokrewnych, 

o ile uzyskały tytuł zawodowy magistra lub równorzędny najpóźniej w dniu złożenia 

dokumentów na studia doktoranckie, a także osoby będące beneficjentami programu 

„Diamentowy Grant”. 

IV. Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza dokumentami wskazanymi  

w § 7 Uchwały Senatu, należy dołączyć: 

1. 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”; 

2. opinia samodzielnego pracownika naukowego potwierdzająca walory naukowe 

kandydata; 

3. udokumentowaną 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). 

4. tekst prezentujący plan rozwoju naukowego kandydata – maksymalnie 5 stron, 

5. certyfikaty językowe - poziom wyższy niż B2; 

V. 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 20 kandydatów, którzy w etapie 

pierwszym uzyskali najwyższe lokaty. Do postępowania w etapie drugim w ramach 

studiów niestacjonarnych dopuszcza się wszystkich kandydatów. 
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VI.  

1. Etap pierwszy 

a) konkurs ocen ze studiów (jeżeli studia są dwustopniowe oblicza się jedną średnią ze 

wszystkich ocen z I i II stopnia studiów), z wyłączeniem ocen za prace dyplomowe 

oraz egzamin dyplomowy. 

Jeżeli kandydat ukończył studia na więcej niż jednym kierunku studiów (studia 

dwustopniowe, jednolite studia magisterskie) średnią studiów oblicza się odpowiednio dla 

wskazanego przez kandydata jednego kierunku studiów dwustopniowych lub jednolitych 

studiów magisterskich.       

Jeżeli kandydat uzyskał środki finansowe na badania naukowe w ramach programu 

„Diamentowy Grant” przed ukończeniem studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich) średnią studiów oblicza się ze wszystkich ocen z I stopnia studiów 

(z wyłączeniem ocen za prace dyplomowe) oraz ocen nieukończonych studiów II stopnia,  

a w przypadku jednolitych studiów magisterskich wszystkich ocen zaliczonych lat studiów.   

b) Znajomość języka obcego na poziomie wyższym niż B2 w skali globalnej biegłości 

językowej (potwierdzona certyfikatem lub innym urzędowym dokumentem) – 0,25  

pkt za każdy język. 

Kandydat, który w chwili rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie 

uzyskał najwyższą średnią ocen ze studiów spośród osób przystępujących do 

postępowania rekrutacyjnego oraz obronił pracę magisterską uzyskując oceny bardzo 

dobre z pracy i egzaminu, dysponuje przynajmniej jednym certyfikatem potwierdzającym 

znajomość języka obcego na poziomie wyższym niż B2 przyjmowany jest po pierwszym 

etapie postępowania kwalifikacyjnego 

2. Etap drugi: 

a) aktywność naukowa kandydata: 

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

 publikacja naukowa (artykuł, komentarz, glosa) w czasopiśmie naukowym z tzw. listy 

czasopism punktowanych – liczba punktów według listy za każdą publikację 

podzielona przez 10; 

 inna publikacja naukowa w postaci rozdziału w wieloautorskiej recenzowanej 

monografii naukowej zgodnie z wymogami parametryzacji jednostek naukowych – 



Załącznik nr 15 do Uchwały nr 45/2017 
Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 

 

liczba punktów zgodna z zasadami parametryzacji jednostek naukowych podzielona 

przez 10. 

 inna publikacja naukowa z zakresu prawa bądź nauk o administracji (wydana 

drukiem bądź opublikowana na stronie internetowej czasopisma naukowego, gdy 

stanowi ona wersję pierwotną czasopisma) – jeśli ma objętość przynajmniej 0,5 

arkusza wydawniczego i była przedmiotem recenzji wydawniczej przez pracownika 

naukowego co najmniej ze stopniem doktora – 0,2 pkt.   

Redagowanie opracowań naukowych: 

 wieloautorskiej recenzowanej monografii naukowej zgodnie z wymogami 

parametryzacji jednostek naukowych monografii - 0,4 pkt. 

 studenckich zeszytów naukowych  

 redaktor naczelny – 0,3 pkt. 

 zastępca redaktora naczelnego i sekretarz 0,1 pkt. 

 Udział w projektach badawczych pozytywnie rozstrzygniętych w konkursie o: 

 grant „Preludium”, w którym: 

 kandydat jest kierownikiem projektu – 1 pkt 

 kandydat jest wykonawcą projektu – 0,5 pkt 

 „Diamentowy Grant” – 0,8 pkt. 

b) praca w kole naukowym potwierdzona przez opiekuna naukowego, posiadającego co 

najmniej stopień naukowy doktora, zależnie od zakresu uczestnictwa:- Prezes (0,3 

pkt) i Vice Prezes Koła (0,2 pkt) inna działalność potwierdzona przez opiekuna koła 

naukowego ze stopniem co najmniej doktora (0,1 pkt) - niezależnie od liczby kół; 

c) zrealizowanie semestru studiów w ramach programu Erasmus, Erasmus+ lub 

Erasmus Mundus potwierdzone zaświadczeniem Wydziałowego Koordynatora 

Programu – 0,25 za każdy semestr; 

d) Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do pracy naukowej  

i wiedzę z dziedziny, z której zamierza przygotować rozprawę doktorską: 0-5 pkt. 

Kandydat powinien przygotować prezentację z zakresu planowanej problematyki 

badawczej, na nie więcej niż 10 minut. W trakcie prezentacji może korzystać ze sprzętu 

multimedialnego.  

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia: 

  znajomość stanu badań w zakresie formułowanych pytań i hipotez badawczych 

oraz stopień sprecyzowania planu badań, 
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  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. 

VII. W rozmowie kwalifikacyjnej może uczestniczyć potencjalny opiekun naukowy 

kandydata. 

VIII. 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.  

Listę rankingową po pierwszym etapie wywiesza 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.  

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. 

IX. 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.  

 

 

 

 

 

   

 


