Załącznik nr 16 do Uchwały nr 45/2017
Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Instytut Filozofii
1. Studia doktoranckie w Instytucie Filozofii prowadzone są w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie filozofia.
2. Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3. Kandydat na studia doktoranckie ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
albo jest laureatem konkursu „Diamentowy Grant” i posiada co najmniej tytuł
zawodowy licencjata lub równorzędny.
4. Do podania o przyjęcie na studia doktoranckie, poza dokumentami wskazanymi
w § 7 uchwały Senatu należy dołączyć:
a) 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;
b) 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 (dyrektora instytutu, dziekana, rektora, stypendium Ministra,
i inne);



dokumentację

określającą

znajomość

języków

obcych

(certyfikaty

językowe).
c) tekst prezentujący problematykę badawczą przewidywanej rozprawy doktorskiej,
będący podstawą rozmowy kwalifikacyjnej;
d) opinię samodzielnego pracownika naukowego;
5. Ustala się następujące kryteria kwalifikowania na stacjonarne studia doktoranckie,
którym przypisane są odpowiednie wagi punktowe (w tej kategorii kryteriów
otrzymać można maksymalnie 20 punktów):
a) średnia ocen ze studiów; punktowana jest ona według poniższej tabeli
(maksymalnie można uzyskać 5 punktów):
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4,00 - 4,30
4,31 - 4,70
4,71 - 5,00

1 pkt
3 pkt
5 pkt

b) działalność naukowa i organizacyjna kandydata (maksymalnie można uzyskać
15 punktów):


publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych
i pismach kół naukowych (maksymalnie 3 pkt.)



działalność w studenckim ruchu naukowym (maksymalnie 1 pkt)



konferencje naukowe z referatami, komunikatami, posterami (maksymalnie
3 pkt.)



staże krajowe i zagraniczne (w tym programy wymiany, np. MOST,
Erasmus+, inne wyjazdy stypendialne, staże związane z kierunkiem studiów,
specjalnością); (maksymalnie 3 pkt.)



nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i działalność studencką
(maksimum: 2 pkt.)



odpowiednio udokumentowana znajomość języków obcych (maksimum:
3 pkt.).

I.

Tematyka rozmowy kwalifikacyjnej dotyczy zainteresowań naukowych kandydata,
w szczególności: problematyki pracy magisterskiej oraz projektowanej pracy
doktorskiej. Ocena punktowa stosowana jest również do przedłożonego Komisji
projektu pracy doktorskiej.

II.

W rozmowie kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Składają
się na to następujące kryteria, według których oceniane jest przygotowanie
doktoranta do studiów oraz projekt koncepcji pracy doktorskiej:
a)

umiejętność referowania tez pracy magisterskiej (maksymalnie 10 pkt.)

b)

znajomość zagadnień filozoficznych (maksymalnie 10 pkt.)

c)

oryginalność problematyki projektu pracy doktorskiej: jej wartość
poznawcza,

nowatorski

charakter,

aktualność

podjętej

tematyki

badawczej, ewentualne jej zastosowania praktyczne (maksymalnie
10 pkt.)
d)

logika wywodu, struktura koncepcji projektowanej pracy doktorskiej
(maksymalnie 10 pkt.)

e)

znajomość literatury przedmiotu (maksymalnie 10 pkt.).
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6. Ustala się ranking kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Filozofii UAM
według liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w toku postępowania
kwalifikacyjnego. Zakwalifikowani na studia doktoranckie mogą kandydaci, którzy
uzyskają najwyższe lokaty, aż do wypełnienia limitu miejsc. Minimalna liczba
punktów kwalifikująca kandydatów do przyjęcia na studia doktoranckie wynosi 45
pkt. Laureaci programu Diamentowy Grant przyjmowani są w pierwszej kolejności.

