Zasady rekrutacyjne na studia doktoranckie
Na WYDZIALE FILOZOFICZNO-HISTORYCZNYM
Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie rejestruje się w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydata a następnie składa osobiście n/w dokumenty:
Wykaz dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się na studia doktoranckie w
roku akademickim 2017/2018
1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z IRK (Internetowa
Rejestracja Kandydatów)
2. Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie [pobierz]
3. Wniosek o przyznanie stypendium / dla zainteresowanych /:
stypendium doktoranckiego [pobierz]
zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej [pobierz]
4. Odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich bądź
innych równorzędnych ( Nie może być ksero). W przypadku beneficjentów
„Diamentowego Grantu” odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub
zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z
dokumentem poświadczającym otrzymanie „Diamentowego grantu.”
5. Życiorys wraz z opisem zainteresowań kandydata
6. 2 jednakowe fotografie w formie papierowej /1 o wym. 4,5x6,5 i 1 o wym. 3,5x4,5/
W trakcie rejestracji w IRK należy umieścić scan fotografii
7. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – średnia ocen ze studiów I i II
stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. W przypadku beneficjentów
„Diamentowego Grantu” średnia ocen ze studiów I stopnia lub średnia ocen z trzech
lat jednolitych studiów magisterskich.
8. Potwierdzona znajomość języków obcych [certyfikaty, zaświadczenia]
9. Informacje o aktywności naukowej:
w szczególności informacje o publikacjach [należy podać nazwę wydawnictwa],
pracach w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych [osiągnięcia
naukowe tylko z ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających rekrutację,
publikacje jedynie dotyczące dziedziny, z której będzie pisana rozprawa doktorska]
10. Konspekt rozprawy doktorskiej
11. Opinia samodzielnego pracownika naukowego z Wydziału FilozoficznoHistorycznego z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody do objęcia opieką naukową
kandydata na studia doktoranckie w razie pozytywnego wyniku postępowania
rekrutacyjnego;
W przypadku kandydata spoza Wydziału również opinia promotora pracy
magisterskiej;
12. Oświadczenie doktoranta o afiliacji [pobierz].
13. Deklaracja o mobilności [pobierz]
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dziekan jako
przewodniczący, Kierownik Studiów Doktoranckich, przedstawiciele poszczególnych
kierunków, przedstawiciel Samorządu Doktorantów w charakterze obserwatora.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydatów oraz
rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
Zasady oceniania w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów :
- poniżej 4.0
- 4,0 – 4.49
- 4,5 – 4.99
- 5,0

0 pkt.
6 pkt.
8 pkt
10 pkt.

Uwaga! W przypadku ukończenia studiów I i II stopnia dodajemy oceny z dyplomów z I i
II stopnia i dzielimy przez 2.
W przypadku beneficjenta „Diamentowego Grantu” 10 pkt.

2. Średnia ocen ze studiów:
- poniżej 4,0
- 4,0 – 4,5
- 4,51 – 4,75
- od 4,76

0 pkt
6 pkt
8 pkt.
10 pkt.

Uwaga! W przypadku ukończenia studiów I i II stopnia dodajemy średnie ocen z I i II
stopnia i dzielimy przez 2.
W przypadku beneficjenta „Diamentowego Grantu” średnia ocen ze studiów I stopnia lub

średnia ocen z trzech lat jednolitych studiów magisterskich.
3. Praca w studenckim ruchu naukowym potwierdzona przez opiekuna koła naukowego1 - 5 pkt
(ze szczegółowym uwzględnieniem rodzaju działalności)
4. Publikacje w czasopismach naukowych z uwzględnieniem ich rangi – max. 10 pkt
5. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem – max. 45 pkt.
Przebieg i kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:
Rozmowa dotyczy planów naukowych kandydata – tematyki, wstępnej koncepcji przyszłej
rozprawy doktorskiej (zasadnicze cele badawcze, tezy, badawcze pytania; założenia
metodologiczne; innowacyjność planowanej pracy); dotychczasowych osiągnięć w pracy
naukowej; zainteresowań w ramach dyscypliny.
Kryteria oceny:
a) ocena projektu pracy doktorskiej [jego wartości merytorycznej; innowacyjności projektu];
5 pkt
10 pkt
15pkt
b) ocena orientacji w literaturze przedmiotu, ocena znajomości terminologii specjalistycznej;

5 pkt
10 pkt
15 pkt
c) ocena umiejętności prezentacji projektu [sprawność językowa; kompozycja wypowiedzi,
dyscyplina wypowiedzi].
5 pkt
10 pkt
15 pkt
6. Wstępny konspekt rozprawy doktorskiej – max. 15 pkt.
7. Potwierdzona znajomość języków obcych :
- potwierdzona certyfikatem – 2 pkt [za każdy]
(kandydat może złożyć certyfikat językowy znajdujący się w wykazie wg załącznika
nr 1do rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach
doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (Dz.U. z 2016 r., poz.1586).
(dokument ten nie jest obowiązkowy)

– potwierdzona zaświadczeniem dotyczącym znajomości języków, wystawionym przez inne
instytucje 1 pkt [za każdy]
8. Udział w konferencjach naukowych potwierdzony wygłoszonym referatem
– max. 10 pkt.
Ostateczną decyzję o kwalifikacji kandydata podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
na podstawie listy rankingowej.

TERMINARZ REKRUTACJI
- rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 01 czerwca 2017 r.
- zakończenie elektronicznej rejestracji 09 lipca 2017 r.
- składanie dokumentów w formie papierowej od 02 czerwca do 10 lipca 2017r.
- rozmowy kwalifikacyjne
17 lipca 2017 r. godz. 9.00
Dokumenty w formie papierowej należy składać w dziekanacie,
Łódź, ul. Kamińskiego 27a, pok. 07 w godzinach przyjęć:
poniedziałek 8.00-13.00
wtorek 8.00-13.00
środa 13.00-15.00
czwartek 8.00-13.00
piątek 8.00-13.00

