
 

UCHWAŁA Nr 38/2008 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 marca 2008 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian 

do uchwały Nr 22/2008 Senatu UWr. z dnia 27 lutego 2008 r. 
w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w  Uniwersytecie Wrocławskim 

w roku akademickim 2008/2009  

 

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

§ 43 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Senat wprowadza poniŜsze zmiany do Uchwały Nr 

22/2008 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad rekrutacji na 

studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2008/2009:  

 

§ 1 

Określa się zasady i tryb rekrutacji na studia doktoranckie Nauk o Kulturze na Wydziale Nauk 

Historycznych i Pedagogicznych w brzmieniu: 

 

„Dokumenty niezb ędne przy ubieganiu si ę o przyj ęcie na studia doktoranckie: 

 
• podanie o przyjęcie na studia doktoranckie - załącznik nr 1, 

• wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego – w przypadku ubiegania się o stypendium - 

załącznik nr 2  

 (Uwaga: wniosek naleŜy złoŜyć u Kierownika Studium Doktoranckiego po uzyskaniu informacji o 

poparciu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyznania stypendium, najpó źniej   

w terminie  3 dni roboczych od dnia immatrykulacji i złoŜenia ślubowania ). 

• kwestionariusz osobowy – załącznik nr 3, 

• trzy fotografie legitymacyjne, 

• kserokopia dowodu osobistego, 

• odpis dyplomu ukończenia szkoły wyŜszej, tegoroczni absolwenci - ewentualnie zaświadczenie 

po obronie, 

• zaświadczenie o średniej ze studiów (minimum 4,0) 

(ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), 

• zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej (minimum 4,0), 

• dwie opinie pochodzące od profesorów (doktorów habilitowanych) z Wydziału Nauk 

Historycznych i Pedagogicznych: 

a) opinia o pracy magisterskiej kandydata pochodząca od profesora 

znającego pracę magisterską kandydata – załącznik 4, 

b) opinia opiekuna naukowego zawierająca deklarację o sprawowaniu 

opieki naukowej nad kandydatem w  przypadku jego przyjęcia na studia 

doktoranckie - załącznik nr 5, 
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• egzemplarz pracy magisterskiej do wglądu dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podczas 

egzaminu. 

• oryginał dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (opłata nie podlega zwrotowi na Ŝadnym etapie 

postępowania rekrutacyjnego). 

 

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego: 

Znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i 

materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej. 

 

Zasady przyj ęć: 

O przyjęciu na studia z przyznaniem stypendium, przyjęciu bez stypendium, bądź nie przyjęciu na 

poszczególne kierunki Studium decyduje suma punktów , osiągniętych przez kandydata w toku 

postępowania kwalifikacyjnego. Na tej podstawie sporządzane są listy rankingowe, odrębne dla kaŜdego 

kierunku tworzącego Studium.  

 

Zasady przyznawania punktów są następujące: 

 

• ogólna ocena przygotowania kandydata  w zakresie znajomości podstawowych problemów 

metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu 

wybranej specjalności badawczej:_________________________________ 0-5 pkt.                                        

• ocena walorów poznawczych oraz realno ści projektu :_______________________0-5 pkt.  

• punkty za prac ę magistersk ą (równe jej ocenie, powiększonej o 1 pkt w przypadku oceny dobrej, 

1,5 pkt – dobrej z plusem i 2 pkt w przypadku bardzo dobrej): _____________ 5-7 pkt . 

• punkty za średni ą ze studiów  ( z liczbami po przecinku): _______________________4-5 pkt. 

• punkty za drugi kierunek studiów  (zgodny z obranym kierunkiem badawczym):____  0-2 pkt. 

• punkty za aktywno ść naukow ą kandydata, w tym ew. za odbyte staŜe zagraniczne: 0-3 pkt. 

• punkty za osi ągni ętą sprawno ść językow ą (wymagany poziom B2) w zakresie języka przydatnego 

dla doktoratu (albo jednego z języków kongresowych), poświadczone zaświadczeniem Studium 

Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. o odbyciu egzaminu kwalifikacyjnego na poziomie B2. 

Posiadane certyfikaty zagraniczne, a takŜe wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualna 

znajomość języka, są uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej 

Nauki Języków Obcych, poświadczaj ącego autentyczno ść dokumentu , określającego stopień 

aktualnej znajomości języka na poziomie B2, a takŜe zawierającego sugestie co do naleŜnej ilości 

punktów: ________________3-5 pkt. 

 

Maksymalnie kandydat mo Ŝe otrzyma ć:_______________________________________32 pkt. 

 

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzamin u kwalifikacyjnego (Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo obniŜenia progu punktowego):  ___________22 pkt. ” 
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Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 


