
 

UCHWAŁA NR 16/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 lutego 2021 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  
Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się  

w roku akademickim 2021/2022 
 
Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia  
2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na 
program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 załącznik nr 2 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 16/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. 

 
Nazwa wydziału Wydział Filologiczny 
Nazwa kolegium doktorskiego  Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego  
Dyscypliny naukowe  
  

Językoznawstwo  
Literaturoznawstwo  
Nauki o komunikacji społecznej i mediach  

ZASADY REKRUTACJI 
1.  
  

Forma postępowania 
rekrutacyjnego  
  

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących 
części:  
1) ocena projektu badawczego, związanego z tematyką 

planowanej rozprawy doktorskiej (0-35 pkt.)   
2) ocena egzaminu (0-50 pkt)  
3) ocena predyspozycji do prowadzenia badań 

naukowych (na podstawie dotychczasowej 
aktywności naukowej (0-15 pkt.)  

2.   Zakres tematyczny egzaminu 
kwalifikacyjnego  

1) stan badań w zakresie przedstawionego projektu 
badawczego (tematyki planowanej rozprawy 
doktorskiej)  

2) nowsze tendencje metodologiczne w zakresie 
dyscypliny wskazanej przez kandydata  

3) metodyka pracy naukowej w zakresie dyscypliny 
wskazanej przez kandydata  

3.  Zalecana literatura  n/d 
4.  Kryteria oceny   

Szczegółowe kryteria oceny  

  

1) ocenie w projekcie badawczym podlegają:   
 sposób sformułowania podjętego problemu 

badawczego,  
 uzasadnienie celowości podjęcia badań,   
 umiejscowienie projektu w stanie badań,   
 wskazanie metodyki badań,   
 sposób zestawienia bibliografii i jej funkcjonalność.  

W ocenie uwzględnia się konstrukcję wywodu i 
jego precyzję oraz poprawność językową (także 
stosowanie adekwatnego języka specjalistycznego)  

2) ocenie w czasie egzaminu podlegają:  
 znajomość stanu badań w zakresie tematyki 

planowanej rozprawy doktorskiej,  
 znajomość nowszych tendencji metodologicznych w 

zakresie dyscypliny wskazanej przez kandydata,  
 znajomość metodyki pracy naukowej w zakresie 

dyscypliny wskazanej przez kandydata   
3) ocena predyspozycji do prowadzenia badań 

naukowych dokonywana jest na podstawie 
dotychczasowej aktywności naukowej: publikacji 
naukowych wydanych lub przyjętych do druku, 
udokumentowanego uczestnictwa w konferencjach 
naukowych, udokumentowanego uczestnictwa w 
projektach badawczych, odbytych staży krajowych i 
zagranicznych, uzyskanych stypendiów naukowych i 
wyróżnień za osiągnięcia naukowe itp.   

Minimalna liczba punktów 
niezbędna do uzyskania 
pozytywnego wyniku 
postępowania rekrutacyjnego  

55 (przy czym minimum 20 za projekt badawczy, 
minimum 30 za egzamin)  

Maksymalna liczba punktów 
możliwa do uzyskania w 

100  
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czasie postępowania 
rekrutacyjnego  

5.  Język postępowania 
rekrutacyjnego  

Język polski  

6.  Wymagane dokumenty  Kandydat zobowiązany jest do złożenia następujących 
dokumentów: 
a) kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie 
tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego 
(oryginał do wglądu) 
  lub dokument poświadczający uzyskanie 
„Diamentowego Grantu”  
  lub dyplom ukończenia studiów trzyletnich/zaliczenie 
trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich i 
publikacje, będące osiągnięciem naukowym najwyższej 
jakości; za takie osiągnięcia uznaje się: 
- opublikowanie przed rozpoczęciem rekrutacji 
jednoautorskiego artykułu w czasopiśmie z części A 
„Wykazu czasopism punktowanych za lata 2013-2016” 
ogłoszonego w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu 
czasopism naukowych 
  lub przynajmniej dwóch jednoautorskich artykułów w 
czasopiśmie z części C tego „Wykazu” 
  lub jednoautorskiego artykułu w czasopiśmie, któremu 
w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 
materiałów z konferencji międzynarodowych 
ogłoszonym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
z dnia 18 grudnia 2019 r. przypisano liczbę punktów 70 
lub więcej względnie analogicznie określono prestiż 
czasopisma w kolejnym komunikacie, 
  lub opublikowanie recenzowanej monografii naukowej 
w wydawnictwie naukowym ujętym w wykazie MNiSW 
obowiązującym w roku publikacji 
b) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu 
IRK, podpisany przez kandydata 
c) dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego 
języka obcego na poziomie co najmniej B2 
d) deklaracja gotowości podjęcia się opieki 
promotorskiej nad kandydatem podpisana przez 
pracownika naukowego posiadającego stopień doktora 
habilitowanego, zatrudnionego na Wydziale 
Filologicznym; w przypadku zamiaru wskazania jako 
przyszłego promotora osoby niezatrudnionej na 
Wydziale Filologicznym niezbędne jest uzyskanie zgody 
dziekana w terminie do 10.07. 2021 
e) oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: 
czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest  
nauczycielem akademickim lub pracownikiem 
naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium 
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub 
innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru) 
f) ewentualne dokumenty dotyczące predyspozycji do 
pracy naukowej: 
- monografia naukowa, recenzowana (kserokopia karty 
tytułowej i redakcyjnej, zawierającej numer ISBN i 
nazwiska recenzentów; jeśli publikacja internetowa - 
także numer DOI) 
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- recenzowane publikacje naukowe w czasopiśmie lub 
tomie zbiorowym (kserokopia karty tytułowej i 
redakcyjnej, zawierającej numer ISSN lub ISBN; spisu 
treści, pierwszej strony tekstu; ew. link do zasobu 
internetowego, numer DOI) 
- zaświadczenie o przyjęciu do druku po recenzjach 
publikacji naukowej w czasopiśmie lub tomie 
zbiorowym, wydane przez redaktora czasopisma lub 
tomu 
- zaświadczenie o wygłoszeniu referatu na konferencji 
naukowej wydane przez jej organizatora 
- zaświadczenie o uczestnictwie w projektach 
badawczych wydane przez ich kierowników (należy 
wskazać formę i zakres pracy) 
- zaświadczenie o odbytych stażach naukowych (za 
takie nie uznaje się pobytów i praktyk w ramach 
programu ERASMUS) 
- zaświadczenie o uzyskanych wyróżnieniach i 
stypendiach za osiągnięcia naukowe (za takie nie uznaje 
się Stypendium Rektora dla najlepszych studentów). 
Obowiązek należytego i jednoznacznego 
udokumentowania osiągnięć, wskazujących na 
predyspozycje do pracy naukowej, spoczywa na 
kandydacie. Komisja nie będzie brała pod uwagę 
osiągnięć, które nie spełniają warunków określonych w 
poprzednim zdaniu.  
g) podpisany przez kandydata projekt badawczy, 
związany z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej 
(całość ma liczyć 5-8 stron, w tym bibliografia co 
najwyżej 3 strony; wydruk – TimesNewRoman czcionka 
12, interlinia 1,5).  
Projekt, opatrzony tytułem, ma zawierać następujące 
elementy:  
1/ sformułowanie problemu badawczego, 
2/ uzasadnienie celowości podjęcia badań (jeśli 
projektowane badania są powiązane z badaniami 
prowadzonymi w pracy magisterskiej lub są ich 
kontynuacją, należy precyzyjnie wskazać, jakie nowe 
elementy ma zawierać planowana rozprawa doktorska i 
na czym polegać będzie jej nowość w stosunku do prac i 
badań poprzednio prowadzonych przez kandydata), 
3/ umiejscowienie projektu w stanie badań,  
4/ wskazanie metodyki badań, 
5/ bibliografia. 
Projekt należy złożyć także w wersji elektronicznej, w 
systemie IRK (krok 1, zakładka dokumenty), w postaci 
plików tekstowych, zapisanych w formatach rtf i pdf, z 
nazwiskiem kandydata podanym wyłącznie w nazwie 
pliku (nie w jego treści). 
h) Oświadczenie kandydata/ki o wyborze dyscypliny  
i) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 
Nie jest możliwe uzupełnianie dokumentów po przyjęciu 
dokumentacji przez sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej. 

7.   Informacje dodatkowe  
  
  

W przypadku przeprowadzania egzaminu w formie 
zdalnej (platforma Teams):  
1) przed rozpoczęciem egzaminu kandydat oraz 

członkowie Komisji Rekrutacyjnej (KR) biorący 
udział w egzaminie potwierdzają dostęp do 
urządzeń i narzędzi, z wykorzystaniem których 
przeprowadzany jest egzamin 
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2) kandydat  składa oświadczenie, że podczas 
egzaminu nie będzie korzystał z pomocy osób 
trzecich lub z dodatkowych niedozwolonych 
materiałów. Oświadcza także, że w pomieszczeniu 
nie ma innych osób i są zapewnione warunki do 
niezakłóconego przebiegu egzaminu. Oświadczenia 
są składane ustnie wobec członków KR. Złożenie 
oświadczenia jest odnotowane w KARCIE  OCENY 
EGZAMINU 

3) podczas egzaminu kandydat jest zobowiązany do 
samodzielnego pozostawania w pomieszczeniu, w 
którym łączy się z członkami KR; nie może 
korzystać z pomocy innych osób ani z 
niedozwolonych materiałów 

4) kandydat jest zobowiązany do zapewnienia dobrej 
słyszalności wypowiedzi 

 


