Załącznik nr 5 do Uchwały nr 45/2017
Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
1. Studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej są prowadzone
w dziedzinie nauk humanistycznych w następujących dyscyplinach:
a) literaturoznawstwa,
b) językoznawstwa,
c) nauk o sztuce
2. W rekrutacji na studia doktoranckie preferowany jest tytuł zawodowy magistra
(lub równorzędny) w zakresie nauk humanistycznych lub pozyskany
Diamentowy Grant (beneficjent programu posiada co najmniej tytuł zawodowy
licencjata lub równorzędny, a w przypadku studentów jednolitych studiów
magisterskich, osoba która ukończyła trzeci rok studiów w roku ogłoszenia
konkursu realizowanego w ramach programu Diamentowy Grant i kontynuuje
naukę).
3. Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty określają odrębne
przepisy.
4. Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza dokumentami
i materiałami wskazanymi w §7 uchwały Senatu należy dołączyć :
a) egzemplarz pracy magisterskiej lub poświadczenie pozyskania Diamentowego
Grantu,
b) informację o znajomości języków obcych,
c) opis zainteresowań naukowych kandydata oraz krótki zarys (maks. 2 strony
maszynopisu) projektu badawczego,
d) informację o osiągnięciach naukowych, w szczególności o publikacjach, pracy
w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, o odbytych stażach
krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach,
e) teksty wygłoszonych referatów, także nieopublikowanych
f) udokumentowaną informację świadczącą o ponadprzeciętnym przygotowaniu
kandydata

do

studiów

doktoranckich,

w

szczególności

o

studiach

realizowanych w trybie indywidualnym, ukończeniu drugiego kierunku studiów,
ukończonych kursach.
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się biorąc pod uwagę następujące
kryteria (od 12 do 35 pkt):
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oryginalność tematu na tle stanu badań (od 2 do 6 pkt: nikła/znaczna/wybitna)



zakres materiałowy (od 1 do 2 pkt: nieadekwatny/adekwatny)



hipotezy badawcze (od 3 do 9 pkt: stopień konkretyzacji i oryginalności)



znajomość stanu badań (od 2 do 6 pkt: niewystarczająca/wystarczająca)



świadomość metodologiczna (od 3 do 9 pkt: nikła/średnia/bardzo dobra)



umiejętność zreferowania projektu – kultura języka, retoryka wywodu (od 1 do 3
pkt: nikła/średnia/bardzo dobra),

a także


dyplom magisterski lub tytuł zawodowy licencjata (Diamentowy Grant) –
ukończenie studiów z określonym wynikiem (od 3 do 5 pkt),



konkurs osiągnięć naukowych, w tym publikacje, praca w kołach naukowych,
udział w konferencjach naukowych, staże krajowe i zagraniczne, nagrody
i wyróżnienia, (od 0 do 5 pkt),
6. Każdy kandydat może uzyskać od 15 do 45 punktów.
7. Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie jest dokonywana w oparciu
o te same zasady.

