
 

UCHWAŁA Nr 76/2010 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 października 2010 r. 

 

w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia doktoranckie  

realizowane w ramach programu  

 „The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until late antiquity” 

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 43 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Fundacją na rzecz 

Nauki Polskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. postanawia się co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego określa szczególne zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie 

Nauk Historycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych dla osób rekrutowanych w 

programie „The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until late antiquity” w ramach programu 

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Programie 

Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w poniższym brzmieniu: 

 

Tryb studiów: 

Stacjonarny 

 

Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 

10 grudnia 2010 r., godzina 9.00 oraz 7 lipca 2011 r., godzina 9.00 

 

Miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pokój 140 

 

Termin składania dokumentów: 

Dla osób pragnących przystąpić do egzaminu w dniu 10.12.2010 r.: 14 listopada 2010 r. 

Dla osób pragnących przystąpić do egzaminu w dniu 7.07.2011 r.: 5 czerwca 2011 r. 

 

Limit miejsc: 

15 łącznie w obu terminach 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji: 

1. Rekrutację przeprowadza komisja powołana przez koordynatora projektu prof. dr. hab. 

Krzysztofa Nawotkę zgodnie z przyjętymi w tym dokumencie zasadami. 

2. Rekrutacja prowadzona jest na pierwszy i na drugi rok studiów doktoranckich. 
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3. Przyjętych zostanie łącznie w obu rekrutacjach 15 osób, przy czym w rekrutacji musi wziąć 

udział co najmniej dwukrotnie więcej kandydatów niż osób zakwalifikowanych do udziału w 

programie. 

4. Kandydaci muszą władać biegle językiem angielskim i posiadać tytuł zawodowy magistra bądź 

jego odpowiednik w innych niż polski systemach edukacyjnych w zakresie historii, archeologii, 

lingwistyki, egiptologii, filologii klasycznej, filozofii, kulturoznawstwa bądź dziedzin 

pokrewnych. 

5. Rekrutacja ma przebieg dwuetapowy. W etapie pierwszym komisja bada dokumenty 

przedłożone przez kandydatów i układa listę kandydatów zaproszonych na rozmowę 

kwalifikacyjną. Etap drugi stanowi egzamin kwalifikacyjny prowadzony w języku angielskim. 

6. Kandydaci przedkładają następujące dokumenty: 

1) jednostronicowy list motywacyjny w języku angielskim prezentujący zainteresowania 

kandydata jednym z ośmiu pól tematycznych projektu, 

2) CV w języku angielskim, 

3) listę publikacji (obejmującą artykuły opublikowane, przyjęte i złożone do druku) oraz ich 

tekst w formie elektronicznej np. w formacie pdf, 

4) listę referatów konferencyjnych i posterów oraz ich treść w formie elektronicznej np. w 

formacie pdf, 

5) dwie opinie pracowników nauki przesłane wprost do komisji. O ile to możliwe, jedna 

powinna zostać napisana przez promotora pracy magisterskiej kandydata. Uczestnicy 

innych programów doktoranckich ubiegający się o przyjęcie na drugi rok studiów 

doktoranckich powinni przedłożyć opinię wystawioną przez swego dotychczasowego 

opiekuna naukowego, 

6) suplement do dyplomu lub inny oficjalny dokument zawierający wykaz wszystkich zajęć 

zaliczonych przez kandydata na etapie dotychczas odbytych studiów wyższych wraz z 

przekładem na język angielski, 

7) dyplom magisterski. Jeśli kandydat nie legitymuje się tytułem zawodowym magistra w 

momencie przystępowania do rekrutacji, powinien przedłożyć pismo swego promotora 

określające datę uzyskania tytułu zawodowego magistra. Tytuł zawodowy magistra musi 

zostać uzyskany przed datą rozmowy kwalifikacyjnej, 

8) inne istotne informacje związane z zakresem zainteresowań naukowych kandydata. 

Kandydaci powinni wziąć pod uwagę fakt, że dla realizacji większości tematów prac 

doktorskich w tym programie niezbędna jest znajomość języków łacińskiego lub 

greckiego oraz języków nowożytnych. Kandydaci mogą też wskazać na swoje 

doświadczenie archeologiczne oraz na inne szczególne umiejętności mające znaczenie dla 

realizacji wybranego tematu pracy doktorskiej. 

7. Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia doktoranckie realizowane w 

ramach programu „The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until late antiquity” 

przyznając następującą wagę punktową poszczególnym elementom jego oceny: 

1) umiejętność prowadzenia badań naukowych oceniona podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

30%, 

2) opinie 15%, 

3) udokumentowane specjalne umiejętności kandydata 15%, 

4) osiągnięcia kandydata (publikacje, nagrody itp.) 6%, 

5) ocena na dyplomie magisterskim 15%, 
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6) doświadczenie badawcze zdobyte w szkołach wyższych i innych instytucjach naukowych, 

stypendia 7%, 

7) istotne doświadczenie międzynarodowe 7%, 

8) udział w konferencjach, warsztatach, szkołach letnich itp. 5%.  

 

Wszelkie informacje i rekrutacja na stronie internetowej programu:  

http://www.mediterraneanstudies.co/ 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 

 

 


