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UCHWAŁA Nr 21/2012 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 marca 2012 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie  
w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 

 
 
Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zmienia załącznik do Uchwały Nr 10/2012 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad rekrutacji 
na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013  
w poniższym zakresie:  
 

1) zmienia się zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze na 
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, na zasady w poniższym 
brzmieniu: 
 
„Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze 

 

Forma studiów: stacjonarna 
 

Limit miejsc: 9 miejsc ze stypendium doktoranckim i 15 miejsc bez 
stypendium doktoranckiego (po 5 miejsc na kierunkach: archeologia, etnologia, 
kulturoznawstwo, historia sztuki, 3 miejsca na kierunku muzykologia oraz  
1 miejsce do podziału między powyższe kierunki), w tym: po 2 miejsca ze 
stypendium doktoranckim na kierunkach: archeologia, etnologia, 
kulturoznawstwo, historia sztuki oraz 1 miejsce ze stypendium  doktoranckim 
na kierunku muzykologia. 
Dla każdego kierunku sporządza się odrębną listę rankingową. W przypadku 
niespełnienia wymagań przez kandydatów z danego kierunku komisja 
rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu na innym kierunku. 
 
Uwaga: 
Stypendium doktoranckie przyznawane jest osobie, która w wyniku rekrutacji 
uzyskała wynik bardzo dobry. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym 
komisja rekrutacyjna na podstawie sporządzonych list rankingowych ustali 
przedział punktowy odpowiadający wynikowi bardzo dobremu. 
 
Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia 
doktoranckie: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 
b) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez 

kandydata;  
c) jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych (35 mm x 45 mm); 
d) poświadczona przez uczelnię kserokopia dowodu osobistego lub paszportu 

(w przypadku cudzoziemców); 
e) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej; tegoroczni absolwenci – dyplom 

lub zaświadczenie o obronie pracy magisterskiej; 
f) zaświadczenie o średniej ze studiów (minimum 4,0) 
 (ze studiów I i II stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich);  
g) zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej (minimum 4,0); 
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h) opinie pochodzące od dwóch profesorów (doktorów habilitowanych), 
w tym: 
 opinia o pracy magisterskiej kandydata pochodząca od profesora 

znającego pracę magisterską kandydata (wzór nr 6); 
 opinia opiekuna naukowego z Wydziału Nauk Historycznych 

i Pedagogicznych zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki naukowej 
nad kandydatem w  przypadku jego przyjęcia na studia doktoranckie 
(wzór nr 7); 

i) egzemplarz pracy magisterskiej  do wglądu dla członków komisji 
rekrutacyjnej podczas egzaminu. 

 

Dokumenty dodatkowe: 
a) zaświadczenie  o ukończonych lub trwających studiach na drugim kierunku 

(studia I lub II stopnia zgodne z obranym kierunkiem badawczym),   
b) zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie B2 (wystawione przez 

Studium Praktycznej nauki Języków Obcych UWr), 
c) dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata ( potwierdzone 

stosownymi zaświadczeniami). 
 

Uwaga: 
Dokumenty niekompletne i po terminie nie będą przyjmowane. 
 

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego: 
Znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny 
oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej 
specjalności badawczej. 
 

Zasady rekrutacji: 
Rekrutacja ma formę konkursu. O przyjęciu, bądź nie przyjęciu na 
poszczególne kierunki studiów decyduje kolejność na liście rankingowej 
sporządzonej na podstawie sumy punktów, osiągniętych przez kandydata w 
toku postępowania kwalifikacyjnego. Listy rankingowe są sporządzane odrębnie 
dla każdego kierunku tworzącego Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze.  
Zasady przyznawania punktów są następujące: 
w trakcie egzaminu kwalifikacyjnego 
a) 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.; 

b) ocena walorów poznawczych oraz realności projektu pracy 
doktorskiej: 0-5 pkt.; 

za inne osiągnięcia kandydata 
a) 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.; 

b) punkty za średnią ze studiów I i II stopnia lub z jednolitych studiów 
magisterskich (z zaokrągleniem do części setnych po przecinku wg ogólnie 
przyjętych zasad): 4-5 pkt.; 

c) punkty za drugi kierunek studiów (ukończone lub trwające studia I lub 
II stopnia zgodne z obranym kierunkiem badawczym): 0-2 pkt.; 

d) punkty za aktywność naukową kandydata, w tym czynny udział 
w konferencjach naukowych, odbyte staże krajowe i zagraniczne, 
publikacje naukowe wydane i złożone do druku, udział w projektach 
badawczych, uzyskane stypendia i wyróżnienia, działalność w kołach 
naukowych, inne osiągnięcia naukowe: 0-4 pkt.; 

e) 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 także wszelkie inne świadectwa 
poświadczające aktualną znajomość języka, są uznawane pod warunkiem 
dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, 
poświadczającego autentyczność dokumentu, określającego stopień 
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aktualnej znajomości języka na poziomie B2, a także zawierającego 
sugestie co do należnej ilości punktów: 2-4 pkt.  

    
Maksymalnie kandydat może otrzymać: 32 pkt. 
 

Uwaga: 
W stosunku do kandydatów cudzoziemców dążyć 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 umożliwiającym podjęcie nauki w ramach Studiów Doktoranckich.”; 

 
2) zmienia się zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych 

na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, na zasady w poniższym 
brzmieniu: 
 
„Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych 

 

Forma studiów: niestacjonarna 
 

Limit miejsc: do 30 osób 
 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia 
doktoranckie: 
a) podanie,  
b) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez 

kandydata;  
c) jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych (35 mm x 45 mm); 
d) poświadczona przez uczelnię kserokopia dowodu osobistego lub paszportu 

(w przypadku cudzoziemców); 
e) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej ewentualnie zaświadczenie  

o obronie pracy magisterskiej w przypadku  tegorocznych absolwentów; 
f) zaświadczenie o średniej ze studiów (ze studiów I i II stopnia lub  

z jednolitych studiów magisterskich); 
g) zaświadczenie o ocenie  pracy magisterskiej (minimum 4,0); 
h) konspekt projektu badawczego (do 5 stron); 
i) dwie opinie pochodzące od profesorów (doktorów habilitowanych): 

 opinia o pracy magisterskiej kandydata pochodząca od profesora 
znającego pracę magisterską kandydata, ale nie aspirującego do objęcia 
go opieką promotorską (wzór nr 6);    

 opinia zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki naukowej nad 
kandydatem w  przypadku jego przyjęcia na studia doktoranckie od 
pracownika Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wzór 
nr 7);   

k) egzemplarz pracy magisterskiej (dostępny do wglądu dla członków komisji 
rekrutacyjnej podczas egzaminu kwalifikacyjnego). 

 

Uwaga: 
Dokumenty niekompletne i po terminie nie będą przyjmowane. 
 

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego: 
Znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny 
oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej 
specjalności badawczej. 

 

Zasady rekrutacji: 
O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje suma punktów osiągniętych przez 
kandydatów w toku egzaminu kwalifikacyjnego. Na tej  podstawie sporządzana 
jest lista rankingowa. Komisja rekrutacyjna podejmując decyzję co do 
kandydata, ocenia jego ogólne przygotowanie, a także jego  projekt pracy 
doktorskiej; bierze również 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 
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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 I i II stopnia lub z jednolitych studiów 
magisterskich z zaokrągleniem do części setnych po przecinku wg ogólnie 
przyjętych zasad: 3-5 pkt., 

 punkty za drugi kierunek studiów  (ukończone lub trwające studia zgodne 
z obranym kierunkiem badawczym): 0-2 pkt., 

 punkty za aktywność naukową kandydata, w tym  ew. za odbyte staże 
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 znajomości języka na poziomie B2. Posiadane 
certyfikaty zagraniczne, a także 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 także zawierającego sugestie co do należnej ilości punktów: 1-5 pkt.  

 

Maksymalnie kandydat może otrzymać: 32 pkt. 
 

Uwaga: 
W stosunku do kandydatów cudzoziemców dążyć 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 umożliwiającym podjęcie nauki w ramach Studiów Doktoranckich.”; 

 
3) zmienia się zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie Psychologii na Wydziale 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych, na zasady w poniższym brzmieniu: 
 
„Studia Doktoranckie Psychologii 

 

Forma studiów: stacjonarna 
 

Limit miejsc: do 15, w tym do 5 miejsc ze stypendium doktoranckim. 
Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do niewyczerpania limitu miejsc. 
Liczbę przyjętych osób uzależnia się od poziomu wiedzy zaprezentowanego 
przez kandydatów podczas konkursu kwalifikacyjnego (liczba uzyskanych 
punktów nie może być niższa niż 20). 
 

Uwaga: 
Stypendium doktoranckie przyznawane jest osobie, która w wyniku rekrutacji 
uzyskała wynik bardzo dobry. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym 
komisja rekrutacyjna na podstawie sporządzonych list rankingowych ustali 
przedział punktowy odpowiadający wynikowi bardzo dobremu. 
 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia 
doktoranckie: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 
b) kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez 

kandydata;  
c) jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych (35 mm x 45 mm); 
d) poświadczona przez uczelnię kserokopia dowodu osobistego lub paszportu 

(w przypadku cudzoziemców); 
e) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, ewentualnie zaświadczenie 

o obronie pracy magisterskiej w przypadku tegorocznych absolwentów; 
f) zaświadczenie o średniej ze studiów (minimum 4,0)  

(ze studiów I i II stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich);  
g) zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej (minimum 4,0); 
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h) opinia o pracy magisterskiej kandydata pochodząca od profesora 
(dr. habilitowanego) znającego tę pracę, ale nie aspirującego do objęcia go 
opieką promotorską (wzór nr 6); 

i) opinia opiekuna naukowego o przydatności do pracy naukowej wraz z 
pisemną deklaracją opiekuna naukowego, w której zobowiązuje się on do 
 sprawowania opieki naukowej, zapewniającej metodologiczne 
przygotowanie do realizacji badań i opracowania dysertacji (wzór nr 7); 

j) projekt pracy doktorskiej zatwierdzony przez przyszłego opiekuna 
naukowego (wzór nr 1); 

k) egzemplarz pracy magisterskiej do wglądu dla członków Komisji 
Rekrutacyjnej podczas egzaminu kwalifikacyjnego). 

 

Uwaga: 
Komplet niezbędnych dokumentów należy złożyć w dziekanacie w wymaganym 
terminie. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane. 
 

Dokumenty dodatkowe (należy złożyć najpóźniej 7 dni przed terminem 
konkursu w formie egzaminu kwalifikacyjnego): 
a) zaświadczenia o  aktywności naukowej kandydata (działalność w kołach 

naukowych, odbyte staże, publikacje, udział w konferencjach itp.); 
b) zaświadczenia o co najmniej 2-letniej pracy zawodowej zgodnej  

z  planowanym obszarem badawczym; 
c) zaświadczenia  dokumentujące znajomość języka obcego (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 także wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualną znajomość 
języka, będą uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, poświadczającego autentyczność 
dokumentu, określającego stopień aktualnej znajomości języka na 
poziomie B2; 

d) zaświadczenia dokumentujące ukończenie drugiego kierunku studiów I, II 
stopnia, jednolitych magisterskich lub studiów podyplomowych 
(odpowiadających merytorycznie obranemu kierunkowi badawczemu). 

 

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego: 
a) znajomość podstawowych problemów teoretycznych i metodologicznych 

oraz literatury przedmiotu z zakresu obejmującego obszar: 
- pracy magisterskiej 
- planowanej pracy doktorskiej; 

b) znajomość problemów teoretycznych i metodologicznych oraz literatury 
przedmiotu z zakresu wszystkich podstawowych działów psychologii 
(z wyłączeniem działów psychologii stosowanej). 

 

Zasady przyjęć: 
1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów 

psychologicznych z tytułem magistra, którzy uzyskali średnią ze studiów 
co najmniej 4,0 (bez uwzględniania oceny za pracę magisterską i egzamin 
magisterski) oraz ocenę pracy magisterskiej również co najmniej 4,0. 

2. Absolwenci kierunków niepsychologicznych (z tytułem magistra, mgr. 
inż., lekarza lub innym równorzędnym), którzy uzyskali średnią ze studiów 
(I i II stopnia lub jednolitych) co najmniej 4,0 (bez uwzględniania oceny za 
pracę magisterską i egzamin magisterski) oraz ocenę pracy magisterskiej 
również co najmniej 4,0 mogą ubiegać się o przyjęcie na studia 
doktoranckie  pod warunkiem zdania egzaminu z psychologii 
(lektura podstawowa: Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. 
J. Strelau, D. Doliński tom I-II, Gdańsk: GWP, 2008) na ocenę co 
najmniej 4,0. 

3. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa, powstała po zsumowaniu 
punktów egzaminacyjnych zdobytych przez poszczególnych kandydatów 
podczas konkursu kwalifikacyjnego wg następujących zasad:  
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1. Za średnią ze studiów I i II stopnia lub z jednolitych 

studiów magisterskich i ocenę pracy magisterskiej 
max. 10 pkt. 

1a. za średnią ze studiów: za każdą pełną 0,1 część całkowitą średniej  
z przebiegu studiów powyżej 4,0 kandydat uzyskuje dodatkowe punkty np. 
0 pkt. za średnią 4,0 – 4,09; 0,5 pkt. za ocenę 4,1 – 4,19; 2,5 pkt. za 
średnią 4,5 – 4,59; 5 pkt. za średnią 5,0.  

1b. za ocenę pracy magisterskiej: 0 pkt. za ocenę 4,0;  2,5 pkt. za ocenę 
4,5; 5 pkt. za ocenę 5,0. 

2. Za egzamin kwalifikacyjny max. 10 pkt. 
1) znajomość podstawowych problemów 

teoretycznych i metodologicznych oraz literatury 
przedmiotu z zakresu obejmującego obszar pracy 
magisterskiej oraz planowanej pracy doktorskiej, 

2) znajomość problemów teoretycznych i 
metodologicznych oraz literatury przedmiotu z 
zakresu wszystkich podstawowych działów 
psychologii ( z wyłączeniem działów psychologii 
stosowanej) 

ocena 5,0 – 10 pkt. 
ocena 4,5 –  8 pkt. 
ocena 4,0 –  6 pkt. 
ocena 3,5 –  4 pkt. 
ocena 3,0 –  2 pkt. 

3.  Ocena walorów poznawczych oraz realności 
projektu 

0 – 10 pkt. 

4. P u n k t y  d o d a t k o w e  max. 10 pkt. 
4.1 za aktywność naukową, w tym: max. 6 pkt. 

 za udokumentowaną aktywną działalność w kole 
naukowym;  udokumentowany udział w realizacji 
programów badawczych;  współautorstwo 
komunikatu(ów) na konferencji naukowej 

 
0,5 pkt 

 za odbyte staże zagraniczne w ramach programów 
SOCRATES/ERASMUS, Ceppus II, itp. 

1 pkt 

 za współautorstwo w publikacji w czasopiśmie 
naukowym 

max. 1 pkt. 

 za samodzielne publikacje w czasopiśmie 
naukowym 

max. 2 pkt. 

4.2 za co najmniej 2 letnią pracę zawodową zgodną 
z planowanym obszarem badawczym  

1 pkt 

4.3. za znajomość języka obcego  max. 2 pkt. 
4.4. za ukończony drugi kierunek studiów (zgodny  

z obranym kierunkiem badawczym) 
1 pkt 

 
Uwaga: 
Cudzoziemcy (w szczególności obywatele państw Unii Europejskiej) mogą 
ubiegać się o przyjęcie, jeśli ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite 
studia magisterskie psychologiczne. Dążyć się będzie do stosowania takich 
samych zasad rekrutacji jak w przypadku obywateli polskich. Brana będzie pod 
uwagę znajomość języka polskiego w zakresie umożliwiającym podjęcie nauki 
w ramach Studiów Doktoranckich. Kandydaci składają w/w dokumenty 
niezbędne do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz dokumenty 
wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 10 ogólnych zasad rekrutacji 
na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim.”. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


