STUDIA DOKTORANCKIE
DANE KONTAKTOWE
Jednostka prowadząca studia
doktoranckie (adres)
Kierownik studiów doktoranckich
(osoba, kontakt)

Dziekanat SD (osoba , dni i godziny
pracy dziekanatu)

Wydział Neofilologii UAM, Coll. Novum
61-874 Poznań, al. Niepodległości 4,
blok B, pok.107
Prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek
tel. (0-61) 829 3596
dosk@amu.edu.pl
dyżury: wtorek i piątek 10.00-11.00,
pok. 117 B, Collegium Novum
specjalista Dorota Paluszkiewicz
tel. (0-61) 829 3790
wsdneo@amu.edu.pl
poniedziałek: 10:00-15:00
wtorek: 9:00-14:00
środa: 8:00-13:00
czwartek: 10:30-15:30
piątek: 9:00-14:00

Pok. 116 B, Collegium Novum

Dziedzina nauki

nauki humanistyczne

Dyscyplina/dyscypliny

językoznawstwo
literaturoznawstwo

Czas trwania studiów doktoranckich

4 lata (8 semestrów)

Forma studiów
Opłata (w przypadku studiów
niestacjonarnych)
Język wykładowy

Cel studiów doktoranckich

Efekt studiów doktoranckich

Tryb stacjonarny i niestacjonarny
2600 pln/semestr (5200 pln / rok)
język polski
Celem studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii UAM
jest przygotowanie słuchaczy do zawodu nauczyciela
akademickiego oraz wyposażenie w umiejętność
samodzielnego planowania i prowadzenia badań naukowych
w zakresie nauk filologicznych.
Efektem kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału
Neofilologii UAM jest wszechstronne przygotowanie do
prowadzenia badań naukowych w zakresie językoznawstwa
lub literaturoznawstwa. Absolwent studiów posiada wiedzę
metodologiczną niezbędną w formułowaniu projektów
badawczych, jak i umiejętności w zakresie technik
badawczych oraz środków technicznych stosowanych w
naukach filologicznych. Potrafi wykorzystać je w realizacji
własnych badań. Orientuje się w mechanizmach organizacji i
finansowania badań naukowych i potrafi przygotowywać
plany badawcze i wnioski o granty oraz stypendia. Umie
pracować w zespole badawczym. Absolwent posiada również
pełne przygotowanie dydaktyczne, wynikające z odbycia
odpowiednich kursów i praktyk zawodowych. Może z
powodzeniem prowadzić zajęcia na poziomie akademickim.
Rozumie znaczenie swojej dyscypliny i własnych badań w
szerokim kontekście społecznym.
REKRUTACJA

STUDIA DOKTORANCKIE
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
a. rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 18 pkt)


b.

Zasady rekrutacji

ocena kompetencji w zakresie
przedmiotu studiów doktoranckich;
 motywacja i predyspozycje do pracy
naukowej;
 ocena projektu badawczego.
konkurs ocen z pracy magisterskiej (albo
równorzędnej):

 za ocenę 5 – 8 punktów
 za ocenę 4,5 – 6 punktów
 za ocenę 4 – 4 punkty
 za ocenę poniżej 4 – 0 punktów
c. konkurs ocen ze studiów, a jeżeli studia są
dwustopniowe - ze studiów I i II stopnia
łącznie:





Limit miejsc

Wszystkie wymagane dokumenty

za średnią powyżej 4,5 – 6 punktów
za średnią od 4,00 do 4,49 – 5
punktów
za średnią od 3,50 do 3,99 – 4
punkty
za średnią poniżej 3,5 – 0 punktów

d. konkurs aktywności naukowej, w tym publikacje,
praca w kołach naukowych, udział w
konferencjach naukowych, staże krajowe i
zagraniczne, nagrody i wyróżnienia (od 0 do
8 pkt).
Studia stacjonarne: 18
Studia niestacjonarne: przyjmowani są, do wyczerpania limitu
miejsc, wszyscy kandydaci, którzy z pozytywnym wynikiem
przeszli postępowanie rekrutacyjne
1. podanie do Kierownika studiów doktoranckich o przyjęcie
na studia doktoranckie Wydziału Neofilologii z
zaznaczonym wyraźnie rodzajem tych studiów;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. odpis dyplomu magisterskiego, zaświadczenie o
ukończeniu studiów lub dokument równorzędny;
5. zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze
studiów (łącznie I i II stopnia) oraz o ocenie z pracy
magisterskiej;
6. pisemną zgodę, wraz z opinią, samodzielnego
pracownika Wydziału Neofilologii gotowego podjąć się
opieki naukowej nad doktorantem;
7. opis projektu badawczego (nie więcej niż trzy strony
maszynopisu);
8. informacje o aktywności naukowej kandydata (w
szczególności dokumentujące publikacje, pracę w kołach
naukowych, udział w konferencjach naukowych,
stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, nagrody
i wyróżnienia);
9. informacje o znajomości języków obcych;
10. egzemplarz pracy magisterskiej;
11. jedno zdjęcie formatu legitymacyjnego;
12. zdjęcie na nośniku elektronicznym (wymagane parametry
dostępne na stronie Wydz. Neofilologii w zakładce „dla

STUDIA DOKTORANCKIE

Termin składania dokumentów

doktorantów”);
13. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
14. wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (druk
dostępny na stronie Wydz. Neofilologii w zakładce – dla
doktorantów)
Tryb stacjonarny: 3 lipca 2017
Tryb niestacjonarny: 31 sierpnia 2017

Termin rozmowy rekrutacyjnej /
egzaminu

Tryb stacjonarny: 10-11 lipca 2017
Tryb niestacjonarny: 5 września 2017

Termin ogłoszenia wyników

Tryb stacjonarny: 12 lipca 2017
Tryb niestacjonarny: 6 września 2017

Miejsce ogłoszenia wyników
Termin rozpoczęcia studiów
doktoranckich
Dodatkowe informacje (linki do stron
internetowych z informacjami o
rekrutacji)

Wyniki dostępne w Dziekanacie Wydziału Neofilologii UAM
oraz
na stronie: http://wn.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dladoktoranta/aktualnosci
01.10.2017
http://wn.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dladoktoranta/aktualnosci

