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Szkoła Doktorska Szkoły Nauk Humanistycznych 
to parasolowa instytucja odpowiedzialna za koordynację kształcenia na 
poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działająca na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszechstronnej uczelni 
badawczej.

humanistyka.amu.edu.pl

http://humanistyka.amu.edu.pl
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Dyscypliny w SNH UAM

Archeologia

Filozofia

Historia

Nauki o kulturze i religii

Nauki o sztuce

Nauki teologiczne
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Rekrutacja – podstawa prawna

Uchwała nr 403/2019/2020 

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

w roku akademickim 2020/2021 
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Podstawowe informacje

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu odbywa się w drodze konkursu. 

Przyjęcie kandydatów na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej 
następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, 

w ramach limitu określonego przez Rektora.

Celem postępowania rekrutacyjnego jest wskazanie najlepszych 
kandydatów do kształcenia w Szkole Doktorskiej w drodze oceny ich 
dotychczasowej wiedzy, umiejętności i osiągnięć, przedstawionego 

projektu badawczego oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej.  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Rejestracja 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej 
jest zobowiązana do dokonania rejestracji elektronicznej w 

trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów. 
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Obowiązki osoby ubiegającej się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej:

1. wypełnienie formularza rejestracyjnego; 

2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
rekrutacji; 

3. załączenie zdjęcia w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 
mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;

4. wprowadzenie wyników z dyplomu ukończenia studiów albo 
zaświadczenia o ukończeniu studiów; 

5. wskazanie w formularzu IRK kraju, w którym kandydat uzyskał dyplom 
ukończenia szkoły wyższej; 

6. określenie dyscypliny naukowej, w której będzie przygotowywana 
rozprawa doktorska; 

7. sprawdzanie terminów składania dokumentów oraz rozmów 
kwalifikacyjnych; 

8. złożenie dokumentów określonych w ust. 3.  ->
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Dokumenty do złożenia 1/2

1. wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji 
Kandydata (IRK);

2. list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której 
chciałaby uzyskać stopień doktora; 

3. wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku innym niż 
język polski z uzasadnieniem (jeśli dotyczy)

4. wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy); 

5. CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami: 

A. naukowymi, 

B. innymi osiągnięciami, 

C. propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na 
potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu max 15000 
znaków ze spacjami), 

D. można dołączyć opinię pracownika naukowego;
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Dokumenty do złożenia

6. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający 
uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z 
roku akademickiego 2019/2020 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji 
drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy 
Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu 
badawczego,  

7. suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to 
suplement ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia),  

8. jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm,  

9. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej. 
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Zasady ogólne postępowania rekrutacyjnego

1. maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym to 
100 punktów;  

2. warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest znalezienie się na liście 
rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskanie 
minimum 60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego;  

3. rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona w innym języku niż język 
polski;  

4. rozmowa w uzasadnionych przypadkach może być przeprowadzona za 
pomocą środków porozumiewania się nad odległość wskazanych przez 
komisję rekrutacyjną. 

Opłata rekrutacyjna do Szkoły doktorskiej wynosi 200 zł. 
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Punktacja

Składowa oceny Max. punktów 
za składową

ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich 10

ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych 
kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do 

oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona 
lista osiągnięć)

15

inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych 
przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (załączona lista osiągnięć) 5

wynik rozmowy kwalifikacyjnej 50

ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego 20

Suma 100



Poprzednia rekrutacja
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Liczba kandydatów na jedno miejsce w 2020/2021

Archeologia

Filozofia

Nauki o kulturze i religii

Nauki o sztuce

Historia

Nauki teologiczne
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Przyjęci doktoranci według płci

Historia

Nauki o kulturze i religii

Archeologia

Nauki o sztuce

Nauki teologiczne

Filozofia
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Kobieta Mężczyzna
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Rekrutacja – punkty (2019/2020)



Dziękuję
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