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Szczegółowe warunki i tryb naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia obywateli
polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących
obywateli polskich w roku akademickim 2015/2016:
WYDZIAŁ POLONISTYKI
Nauki humanistyczne: kulturoznawstwo (stacjonarne)

1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny
uzyskany na dowolnym kierunku.
2. Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy
wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:
2.1. ocenę przedstawionego w toku rozmowy kwalifikacyjnej projektu badawczego (0–50
pkt.);
2.2. średnią ocen ze studiów (0–20 pkt.) przeliczoną na punkty według wzoru:
Sr  m
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)  20
M m
gdzie:
WSr to przeliczona na punkty średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub
odpowiednio przeliczona średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego
i drugiego stopnia,
Sr to średnia ocen uzyskanych przez kandydata obliczona zgodnie z regulaminem
uczelni, która wydała dyplom,
M to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej
kandydata,
m to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej
kandydata;
2.3. dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata (udział w konferencjach, stypendia,
granty, publikacje, wyróżnienia, nagrody) (0–30 pkt.):
a) konferencje z referatem (2 pkt. za każdą),
b) stypendia za osiągnięcia naukowe (2 pkt. za każde); Diamentowy Grant – 8 pkt.;
kierowanie grantem indywidualnym (np. NCN, NPRH itd.) – 8 pkt.; poświadczone
uczestnictwo (bycie wykonawcą) w realizacji ogólnopolskiego projektu (np. NCN
lub NPRH itd.) – 4 pkt.,
c) wyróżnienia i nagrody naukowe (2 pkt.),
d) inne, np. praca w kole naukowym, samorządzie itd. (konieczne oficjalne
poświadczenie aktywności) – max. 2 pkt.
e) publikacje naukowe i popularnonaukowe: punkty według listy czasopism
punktowanych MNiSW; publikacje w recenzowanych tomach zbiorowych – 7 pkt.;
publikacje w tomach nierecenzowanych – 4 pkt.; publikacje spoza listy – 1 pkt;
publikacje internetowe i recenzje – 1 pkt za każdą (max. 5 pkt.).

Do listy osiągnięć należy dołączyć zaświadczenia, tj. każde z poddawanych ocenie
osiągnięć musi być potwierdzone przez odpowiednie instytucje, ew. opiekuna
naukowego; informacje niepodparte odpowiednimi zaświadczeniami nie będą
punktowane.
Każda publikacja musi być jednoznacznie potwierdzona: należy załączyć pierwszą
stronę z widniejącym nazwiskiem autora, tytułem publikacji (w przypadku monografii
także numerem ISBN), spis treści, gdzie widnieje nazwisko autora; w przypadku
recenzowanych monografii i tomów zbiorowych konieczna jest odpowiednia
wzmianka o recenzencie (nazwisko, tytuł naukowy).
3. Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.
Etap pierwszy: rozmowa kwalifikacyjna. Tematem rozmowy kwalifikacyjnej jest projekt
badawczy, który kandydat(ka) zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem.
Komisja ocenia ogólną orientację kandydata/kandydatki w literaturze i kulturze epoki oraz
w wybranej dziedzinie badawczej, oryginalność proponowanego tematu rozprawy, stopień
jego nowatorstwa i możliwe zastosowania praktyczne gotowego dzieła. Rozmowa powinna
mieć charakter swoistej obrony projektu badawczego. Warunkiem przystąpienia do etapu
drugiego jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (uzyskanie z niej co najmniej
1 punktu).
Etap drugi: obliczanie wartości punktowej dotychczasowych osiągnięć kandydata,
poświadczonych w przedłożonej dokumentacji, obejmujących udział w konferencjach,
stypendia, publikacje, wyróżnienia, nagrody oraz inne wskazane przez kandydata
aktywności związane merytorycznie z rozwojem naukowym (np. praca w kole
naukowym).
4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do
100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich
kandydatów jako suma punktów uzyskanych w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.

