
 

UCHWAŁA Nr 39/2009 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Nr 8/2009 Senatu UWr z dnia 28 stycznia 2009 r.  
w sprawie określenia zasad rekrutacji na studia doktoranckie  

w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2009/2010 
 
 
 
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 w 
załączniku do Uchwały Nr 8/2009 Senatu UWr z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenia 
zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 
2009/2010: 
 

§ 1 
 
Dodaje się zasady rekrutacji na niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych, na 
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, w poniŜszym brzmieniu: 
 
„Forma studiów: niestacjonarne, 4-letnie. 
Kierownik Studium Doktoranckiego: prof. dr hab. Bogdan Rok (tel. 071 37 52 780, e-mail: 
bogdanjerzy@op.pl). 
Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 28 września 2009 r. od godz. 9.00.   
Miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, sala 108, 
ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław. 
Termin składania dokumentów: 25 września 2009 r. 
Miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, pok. 
103 (Studia Doktoranckie), ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław. 
Limit miejsc: do 20 osób. 
Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie: 
- podanie,  
- kwestionariusz osobowy,   
- trzy fotografie legitymacyjne, 
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, 
- odpis dyplomu ukończenia szkoły wyŜszej ewentualnie zaświadczenie o obronie pracy 

magisterskiej w przypadku  tegorocznych absolwentów, 
- zaświadczenie o średniej ze studiów (minimum 4,0) 

  (ze studiów I i II stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich), 
- zaświadczenie o ocenie  pracy magisterskiej (minimum 4,0), 
-  konspekt projektu badawczego (do 5 stron), 
- 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, ale nie aspirującego do objęcia go opieką promotorską,    
b/ opinia zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem 

w  przypadku jego przyjęcia na studia doktoranckie,   
- egzemplarz pracy magisterskiej (dostępny do wglądu dla członków Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej podczas egzaminu kwalifikacyjnego). 
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Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego: znajomość podstawowych problemów 
metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z 
zakresu wybranej specjalności badawczej. 
Zasady przyjęć: o przyjęciu na studia doktoranckie decyduje suma  punktów osiągniętych przez 
kandydatów w toku postępowania kwalifikacyjnego. Na tej  podstawie sporządzane są lista 
rankingowa. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmując decyzję co do kandydata, ocenia jego 
ogólne przygotowanie, a takŜe jego  projekt pracy doktorskiej; bierze równieŜ pod uwagę wyniki 
osiągnięte przez kandydata podczas studiów, a w szczególności ocenę pracy magisterskiej.   
Szczegółowe zasady przyznawania punktów są następujące: 
- 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 przygotowania konspektu projektu badawczego:    0-5 pkt., 
- punkty za pracę magisterską (równe jej ocenie, powiększone 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 średnią ze studiów ( z liczbami po przecinku):               4-5 pkt., 
- punkty za drugi kierunek studiów  (zgodny z obranym kierunkiem badawczym): 0-2 pkt., 
- punkty za aktywność naukową kandydata, w tym  ew. za odbyte staŜe zagraniczne: 0-3 pkt., 
- punkty za osiągniętą sprawność językową (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 aktualną znajomość języka, są uznawane pod warunkiem 
dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., 
poświadczającego autentyczność dokumentu, znajomość języka na poziomie B2, a takŜe 
zawierającego sugestie co do naleŜnej ilości punktów:     3-5 pkt.  

Maksymalna  liczba punktów moŜliwa do osiągnięcia:      32 pkt. 
Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu (Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
zastrzega sobie prawo obniŜenia progu punktowego):      22 pkt. 
Uwaga 
W stosunku do kandydatów cudzoziemców dąŜyć się będzie do stosowania takich samych zasad 
rekrutacji, co w szczególności odnosi się do obywateli państw Unii Europejskiej. Brana będzie pod 
uwagę znajomość języka polskiego w zakresie umoŜliwiającym podjęcie nauki w ramach Studium 
Doktoranckiego.” 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 
 
 
 


