Załącznik nr 9 do Uchwały nr 45/2017
Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

1. Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
prowadzone są w dziedzinie nauk o Ziemi w następujących dyscyplinach:
a) geografia,
b) geologia.
2. Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty określają odrębne
przepisy.
3. Uczestnikiem studiów doktoranckich (doktorantem) może być osoba, która
posiada

tytuł

zawodowy

magistra,

magistra

inżyniera,

lekarza

lub

równorzędny. Preferowany jest dyplom z geografii, geologii, gospodarki
przestrzennej, turystyki i rekreacji oraz ochrony środowiska. O przyjęcie może
się także ubiegać osoba, posiadająca tytuł zawodowy magistra z zakresu
dyscypliny, która umożliwi sprostanie wymogom studiów doktoranckich na
Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Decyzję w tej sprawie
podejmuje komisja rekrutacyjna.
4. Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie poza dokumentami i materiałami
wskazanymi w §7 uchwały Senatu powinien zawierać:


dyplom ukończenia wyższej uczelni,



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



opis zainteresowań naukowych doktoranta,



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



opinię opiekuna naukowego,



zgodę osoby gotowej podjąć się opieki naukowej nad doktorantem,



pisemne zobowiązanie do dokonywania opłat za studia niestacjonarne.

5. Komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom punkty za:
a) wyniki ze studiów, w zależności od oceny średniej ze wszystkich egzaminów,
w tym egzaminu magisterskiego ( 0 - 5 pkt.). Jeżeli studia mają charakter
dwustopniowy, oblicza się jedną średnią ze wszystkich ocen z I i II stopnia
studiów. W przypadku ukończenia studiów magisterskich na drugim kierunku,
dodaje się 50% punktów wynikających ze średniej na drugim kierunku.
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W przypadku ukończenia studiów licencjackich na drugim kierunku, dodaje się
25% punktów wynikających ze średniej na drugim kierunku.
b) udokumentowaną aktywność:


publikacje w recenzowanym wydawnictwie (0-1):



1 pkt – za dwie publikacje naukowe recenzowane i więcej,



0,75 pkt – za dwie współautorskie naukowe publikacje recenzowane lub jedną
autorską i jedną współautorską publikację naukową,



0,5 pkt – za jedną publikację naukową,



0,25 pkt – za jedną współautorską publikację naukową;

c) udział w konferencjach naukowych (0-0.5 pkt.):
0,5 pkt – za udział z referatem w konferencji naukowej (lub referatem i posterem),
0,25 pkt – za przygotowanie posteru na konferencję naukową;
d) udział w badaniach naukowych, np. studenckim kole naukowym (0-0.5 pkt.);


staż krajowy lub krajowa praktyka zawodowa (0-0,5 pkt.)*:



0,5 pkt – za praktykę 3-miesięczną i dłuższą (w tym wymianę studencką, np.
MOST),



0,25 pkt – za praktykę 1-miesięczną lub dłuższą;

e) staż zagraniczny (0-0.75 pkt.)*:


0,75 pkt – za praktykę 3-miesięczną i dłuższą (w tym wymianę studencką, np.
Erasmus),



0,5 pkt – za praktykę 1-miesięczną i dłuższą,



0,25 pkt – za praktykę minimum 2 tygodniową;

f) nagrody naukowe lub zajęcie 1-3 miejsca w konkursie prac magisterskich
(0-0.75 pkt.),
g) znajomość języka obcego, potwierdzona uzyskanym certyfikatem lub innym
urzędowym dokumentem (0-1 pkt.):


1 pkt – znajomość biegła (na poziomie tłumacza przysięgłego, C2 – proficient /
CPE),



0,75 pkt – poziom zaawansowany (odpowiadający poziomowi C1 – advanced /
CAE),



0,5 pkt – poziom średniozaawansowany (odpowiadający poziomowi B2 – upper
intermediate),



0,25 pkt – poziom podstawowy (odpowiadający poziomowi B1 – intermediate/
FCE)
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h) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (0-5 pkt.).
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i zostaną podane na stronie
internetowej WNGiG oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń.
7. Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie jest dokonywana w oparciu
o te same zasady.

* praktyka nie może wynikać z programu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich i
musi być związana z prowadzonymi badaniami

