
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UAM
Spotkanie informacyjne dla kandydatów

Mikołaj Buchwald, Mikołaj Krużyński
Samorząd Doktorantów UAM

Poniedziałek, 10 czerwca 2019



Gdzie szukać informacji?

Strona
http://phd.amu.edu.pl

E-mail
phd@amu.edu.pl

Uchwały Senatu UAM dotyczące Szkoły Doktorskiej:

● Regulamin Szkoły Doktorskiej UAM
● Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UAM

● Ramowy plan kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM

http://phd.amu.edu.pl/
https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0008/385946/Uchwala_293_zal_Regulamin-Szkoly-Doktorskiej-UAM.pdf
https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/385952/Uchwala_294_zal_zasady-rekrutacji-do-Szkoly-Doktorskiej.pdf
https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0012/385959/Uchwala_295_zal-2_program-ksztalcenia-w-Szkole-Doktorskiej.pdf


Gdzie szukać informacji?

www.facebook.com/SamorzadDoktorantowUam

https://www.facebook.com/SamorzadDoktorantowUam/


Doktorant to nie student

U S T A W A
z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
[...]

DZIAŁ II

Szkolnictwo wyższe

Rozdział 1

Uczelnie

[...]

Art. 10.

1. Pracownicy uczelni, doktoranci i studenci stanowią wspólnotę uczelni.

[...]



Studia doktoranckie a Szkoła Doktorska

Studia doktoranckie

Ostatnia rekrutacja miała miejsce

w roku akademickim 2018/19

Szkoła Doktorska 

Pierwsza rekrutacja od

roku akademickiego 2019/20



Organizacja Szkoły Doktorskiej



Organizacja Szkoły Doktorskiej

Kierownik Szkoły Doktorskiej
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Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej

https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0009/387216/331_szkola-doktorska.pdf


Organizacja Szkoły Doktorskiej

Powołanie promotora

● W danej dyscyplinie naukowej

● W przeciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia

● Spośród osób, które wyraziły zgodę

● W przypadku braku zgody - wyznacza kierownik Szkoły Doktorskiej po zasięgnięciu opinii 

rady naukowej dyscypliny 



Obowiązki doktoranta w Szkole Doktorskiej



Obowiązki doktoranta w Szkole Doktorskiej

Indywidualny plan badawczy

● 12 miesięcy na przygotowanie

● Obejmuje:

○ harmonogram przygotowania oraz termin złożenia rozprawy doktorskiej

○ staże

○ publikacje

○ konferencje

○ granty



Obowiązki doktoranta w Szkole Doktorskiej

Indywidualna ścieżka kształcenia

● Miesiąc na przygotowanie

● Na każdy rok akademicki

● Oferta przedmiotów dostępna na stronie Szkoły Doktorskiej, min. 2 tygodnie przed 

rozpoczęciem roku akademickiego



Obowiązki doktoranta w Szkole Doktorskiej

Ocena śródokresowa

● Na czwartym semestrze

● Komisje ds. ocen śródokresowych

● Oceniana realizacja indywidualnego planu badawczego oraz postępy w realizacji 

programu kształcenia

● Kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym



Obowiązki doktoranta w Szkole Doktorskiej

Złożenie pracy doktorskiej

● Zakończenie okresu kształcenia

● Termin określony w indywidualnym planie badawczym

● Niezłożenie w terminie = skreślenie z listy doktorantów



Prawa doktoranta w Szkole Doktorskiej



Prawa doktoranta w Szkole Doktorskiej

Stypendium doktoranckie

● Otrzymują wszyscy doktoranci!

● Maksymalnie przez 4 lata

● Pierwsze dwa lata kształcenia - min. 2046,53 zł netto

● Po ocenie śródokresowej - min. 3152,77 zł netto

● Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: ponad 700 zł.

● Uwaga: na stronie ministerstwa jest nieprawidłowa informacja:

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania#stypendia

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania#stypendia


Prawa doktoranta w Szkole Doktorskiej

Inne stypendia/świadczenia

● Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

○ Rozporządzenie z 1 kwietnia 2019 r. w tej sprawie

● Stypendia w ramach NCN

○ Informacja o interpretacji przepisów związanych z przyznawaniem stypendiów 

naukowych NCN

● Fundusz Pomocy Materialnej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/658/1
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2019_05_24_pismo_stypendia_w_projektach_NCN.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2019_05_24_pismo_stypendia_w_projektach_NCN.pdf


Prawa doktoranta w Szkole Doktorskiej

Zmiany promotora/promotorów
● Procedura taka sama jak wyznaczenie

Przedłużenie terminu złożenia pracy doktorskiej
● Nie dłużej, niż o 2 lata!

● Min. 6 miesięcy przed planowanym terminem

● Pierwszy raz - Kierownik Szkoły Doktorskiej

● Drugi raz - Rektor



Prawa doktoranta w Szkole Doktorskiej

Modyfikacja indywidualnego planu kształcenia

● Możliwa także w trakcie realizacji

● Na wniosek doktoranta



Prawa doktoranta w Szkole Doktorskiej

Inne

● Zakwaterowanie w domu studenckim

● Ubieganie się o kredyt studencki

● Wsparcie finansowe Uczelni w prowadzeniu badań naukowych

● Rezygnacja z kształcenia bez konieczności zwrotu kosztów

● Urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski – Kodeks pracy

● Urlop wypoczynkowy dla pracowników nieakademickich na okres przygotowania się do 

obrony pracy doktorskiej (maks. 28 dni)



Kształcenie w Szkole Doktorskiej

Ramowy plan kształcenia przewiduje następujące zajęcia/aktywności

● Seminaria

● Metodologia

● Warsztat badacza

● Dydaktyka

● Forum Doktoranckie

● Umiejętności specyficzne dla danej dyscypliny

● Umiejętności miękkie

● Fakultety

● Ocena śródokresowa i złożenie pracy

Szczegóły w odpowiednim dokumencie: Ramowy plan kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM

https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0012/385959/Uchwala_295_zal-2_program-ksztalcenia-w-Szkole-Doktorskiej.pdf


Kształcenie w Szkole Doktorskiej

Praktyka zawodowa

● Maks. 150 godzin

● Brak praktyki zawodowej

na pierwszym roku!

● Drugi i trzeci rok - maks. 60 godzin

● Czwarty rok - maks. 30 godzin

Rok Liczba godzin Możliwość 
zatrudnienia

I 0 brak

II maks. 60 brak

III maks. 60 tak

IV maks. 30 tak

Suma maks. 150



Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



Dlaczego warto iść na doktorat?



Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Jeden proces rekrutacji dla wszystkich kandydatów!

Liczba miejsc - przydzielona do dyscyplin naukowych
Lista dostępna jest pod tym adresem: 

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/doktoranci/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-uam2

A dokładniej tutaj:
https://amu.edu.pl/__data/assets/word_doc/0015/71115/Szkola-doktorska-Limity-miejsc-2019-.docx

Osoby, które zrezygnują ze studiów doktoranckich będą przechodziły 
dokładnie tę samą procedurę.

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/doktoranci/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-uam2
https://amu.edu.pl/__data/assets/word_doc/0015/71115/Szkola-doktorska-Limity-miejsc-2019-.docx


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Dziedzina nauk humanistycznych

- archeologia

- filozofia

- historia

- językoznawstwo 

- literaturoznawstwo

- nauki o kulturze i religii

- nauki o sztuce



Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Dziedzina nauk społecznych

- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

- nauki o komunikacji społecznej i mediach

- nauki o polityce i administracji

- nauki prawne

- nauki socjologiczne

- pedagogika

- psychologia



Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

- astronomia 

- informatyka 

- matematyka 

- nauki biologiczne 

- nauki chemiczne

- nauki fizyczne 

- nauki o Ziemi i środowisku 



Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Dziedzina nauk teologicznych

- nauki teologiczne



Harmonogram

● Przyjmowanie dokumentów od 20 czerwca do 31 lipca 2019 r.

● Postępowanie rekrutacyjne od 2 września do 11 września 2019 r. 

○ ogłoszenie listy rankingowej: 13 września 2019 r. 

○ ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 16 września 2019 r.

Opłata rekrutacyjna

200 zł albo równowartość tej kwoty w euro

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



“W przypadku uzyskania środków finansowych na kształcenie 
doktorantów ze źródeł zewnętrznych, w tym projektów badawczych, 

rekrutacja może odbywać się w innych terminach niż wskazane powyżej.”

Zasady rekrutacji ...

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Komisja 
rekrutacyjna

ZK ZK ZK...

...Dyscyplina nr 1

Dyscyplina nr 2

Dyscyplina nr 22



Komisja rekrutacyjna

● Poziom ogólnouniwersytecki

● Powoływanie Zespołów kwalifikacyjnych w ramach dyscyplin

● 2 przedstawicieli każdej szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej (co najmniej 

stopień doktora habilitowanego)

● 2 przedstawicieli doktorantów

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



Zespoły kwalifikacyjne

● Poziom poszczególnych dyscyplin

● 5-9 osób

● Przedstawiciel doktorantów

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej,

2) kwestionariusz osobowy,

3) CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi oraz innymi osiągnięciami wskazanymi w     

wykazie,

4) wstępną propozycję projektu badawczego (do 8 stron znormalizowanego maszynopisu),

5) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



Wymagane dokumenty cd.

6) suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia),

7) kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm,

8) kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (na elektronicznym 

nośniku danych),

9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

10) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



Gdzie dostarczyć dokumenty?

Składanie dokumentów przez Kandydatów do Szkoły doktorskiej 
odbywać się będzie centralnie [do Komisji rekrutacyjnej], [...]. 
Dokumenty te po sprawdzeniu ich kompletności zostaną przekazane 
przewodniczącym Zespołów kwalifikacyjnych do procedowania.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



Gdzie dostarczyć dokumenty?

osobiście:

Collegium Minus

Ul. Wieniawskiego 1

Pokój nr 8 (parter)

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres:

doctoralschool@amu.edu.pl

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



Punkty
 

10 - dyplom ukończenia studiów
15 - osiągnięcia naukowe
5 - osiągnięcia pozanaukowe
20 - propozycja projektu badawczego
50 - rozmowa kwalifikacyjna
-------------------------------------
W sumie 100 pkt.
 

min. 60 pkt na przyjęcie!

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



Propozycja projektu badawczego

Oceniana jest:

● umiejętność sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;

● nowatorstwo i oryginalność pomysłu badawczego oraz umiejętność 

zaproponowania sposobu rozwiązania problemu;

● metodologia właściwa dla wskazanej dyscypliny;

● znajomość stanu badań wraz z podstawową bibliografią, istotną dla osiągnięcia 

wskazanych celów.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



Rozmowa kwalifikacyjna

Oceniana jest:

● wiedza oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe 

dla wskazanej dyscypliny naukowej;

● elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej



Dziękujemy bardzo za uwagę

w razie pytań zachęcamy do kontaktu:
phd@amu.edu.pl

Mikołaj Buchwald, Mikołaj Krużyński
Samorząd Doktorantów UAM

Poniedziałek, 10 czerwca 2019



Slajdy dodatkowe



I.      Postanowienia ogólne
[...]
§ 3

1. Szkoła prowadzi kształcenie doktorantów w dyscyplinach naukowych i 
artystycznych określonych zgodnie z rozporządzeniem, których wykaz 
zawiera załącznik do regulaminu.

2. Stopień doktora może być nadany w dziedzinie nauki w sytuacjach 
wskazanych w ustawie.

[...]



II.     Organizacja szkoły doktorskiej

§ 5
[…]
2. W ramach szkoły doktorskiej funkcjonują, jako jej sekcje, szkoły 

doktorskie szkół dziedzinowych lub środowiskowe szkoły doktorskie.
[…]



IV.    Sposób wyznaczania i zmiany promotora lub promotorów albo 
promotora i promotora pomocniczego

§ 15
1.     Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest 
sprawowana przez co najmniej jednego promotora.
2.     W terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia kształcenia prorektor 
wyznacza, na wniosek doktoranta, opiekuna naukowego.
[…]



VI.  Sposób przeprowadzania oceny śródokresowej
 

§ 18
1.  Ocenę śródokresową przeprowadza się z końcem czwartego semestru 

okresu kształcenia, [...].
2.  Ocenę śródokresową przeprowadzają komisje ds. ocen śródokresowych, 

działające w ramach dziedzinowej szkoły doktorskiej.
3.  Kryteria oceny śródokresowej określa prorektor w uzgodnieniu z 

właściwą radą naukową dyscypliny.
[...]
5.  W posiedzeniach komisji ds. oceny śródokresowej może uczestniczyć w 

charakterze obserwatora przedstawiciel Samorządu Doktorantów UAM.
[...]
8.  Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo 

negatywnym. […]



Zasady rekrutacji ...
§ 5

1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej obejmuje postępowanie 
kwalifikacyjne przed zespołami kwalifikacyjnymi w ramach dyscyplin 
naukowych, w których odbywać się będzie kształcenie w Szkole Doktorskiej.

2. W skład zespołu kwalifikacyjnego wchodzą nauczyciele akademiccy 
posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego oraz 
reprezentujący dyscyplinę naukową w ramach której powołany został 
zespół kwalifikacyjny.

3. Zespół kwalifikacyjny składa się z 5-9 osób.
4. W posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego może wziąć udział 

przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu 
doktorantów. Doktorant uczestniczący w posiedzeniu nie  posiada prawa 
głosu.


