Załącznik nr 10 do Uchwały nr 45 /2017
Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
1. Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa są
prowadzone w dziedzinie nauk społecznych w następującej dyscyplinie: nauki
o polityce.
2. Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat określają odrębne
przepisy.
3. Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza dokumentami
wymienionymi w §7 uchwały Senatu należy złożyć następujące dokumenty
i materiały:
a) materiały dokumentujące aktywność naukową i organizacyjną kandydata,
jeżeli kandydat jest w ich posiadaniu:


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

prodziekana 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 prodziekana ds. studenckich (programy wymiany,
np. MOST, Erasmus+, inne wyjazdy stypendialne, staże związane
z kierunkiem studiów, specjalnością),



decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień za wyniki w nauce i
działalność studencką (np.: dziekana, rektora, stypendium Ministra i
inne).
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b) tekst prezentujący problematykę badawczą przewidywanej rozprawy
doktorskiej będący podstawą rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się biorąc pod uwagę następujące
kryteria
a) średnia ocen ze studiów,
b) 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+,

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,

c) rozmowa kwalifikacyjna na temat problematyki badawczej przewidywanej
rozprawy doktorskiej i dotychczasowych

zainteresowań naukowych

kandydata w szczególności w zakresie problematyki pracy magisterskiej.
5. Ustala

się

następującą

liczbę

punktów

za

poszczególne

elementy

postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie:
a) 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.
b) działalność naukowa i organizacyjna kandydata – maksymalnie 15 pkt:
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 publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych
i pismach kół naukowych – od 0 do 4 pkt,
 udział w studenckim ruchu naukowym – od 0 do2 pkt,
 konferencje naukowe z referatami, komunikatami, posterami – od 0 do
3 pkt,
 staże krajowe i zagraniczne (programy wymiany, np. MOST, LLPErasmus/Erasmus+, inne wyjazdy stypendialne, staże związane z
kierunkiem studiów, specjalnością) – od 0 do 2 pkt,
 nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i działalność studencką– od 0
do 2 pkt,
 znajomość języków obcych – od 0 do 2 pkt.
c) 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).
6. Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie 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).
7. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów i
podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów na stacjonarne lub niestacjonarne
studia trzeciego stopnia.

