ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA
DOKTORANCKIE NA WYDZIALE NAUK
GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia 14 marca 2017 r.
1. Studia doktoranckie w zakresie nauk geograficznych i geologicznych prowadzi Wydział Nauk
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W roku akademickim 2017/2018 przyjęci zostaną doktoranci na studia stacjonarne oraz
na studia niestacjonarne.
2. Uczestnikiem studiów doktoranckich (doktorantem) może być osoba, która posiada tytuł
zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny. Preferowany jest dyplom
z geografii, geologii, gospodarki przestrzennej, turystyki i rekreacji oraz ochrony środowiska.
O przyjęcie może się także ubiegać osoba, posiadająca tytuł zawodowy magistra z zakresu
dyscypliny, która umożliwi sprostanie wymogom studiów doktoranckich na Wydziale Nauk
Geograficznych i Geologicznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja rekrutacyjna.
3. Przyjęcie na studia doktoranckie następuje po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich, którą powołuje
Rada
Wydziału
NGiG
na
wniosek
kierownika
studiów
doktoranckich.
W skład komisji wchodzi kierownik studiów doktoranckich lub osoba przez niego
upoważniona jako jej przewodniczący oraz co najmniej trzech członków będących
profesorami albo doktorami habilitowanymi. W pracach komisji uczestniczy w charakterze
obserwatora przedstawiciel samorządu doktorantów. Rada Wydziału powoła komisję
nie później niż do 27 czerwca 2017r.
4. Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie powinien zawierać:
 dyplom ukończenia wyższej uczelni,
 podanie z fotografią (w podaniu proszę zawrzeć temat pracy magisterskiej oraz nazwisko
promotora),
 życiorys,
 kwestionariusz osobowy wydrukowany dwustronnie,
 udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement, indeks),
 informację o znajomości języków obcych,
 opis zainteresowań naukowych doktoranta,
 informacje o aktywności naukowej, o publikacjach, pracy w kołach naukowych, udziale
w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach,
 opinię opiekuna naukowego,
 zgodę osoby gotowej podjąć się opieki naukowej nad doktorantem,
 pisemne zobowiązanie do dokonywania opłat za studia niestacjonarne.
 zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów
doktoranckich w danej dziedzinie.
 wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego.
5. Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie WNGiG przy ul. Bogumiła
Krygowskiego 10 do dnia 1 września 2017 r. Rozmowa kwalifikacyjna przed komisją
rekrutacyjną d/s studiów doktoranckich odbędzie się dnia 14 września 2017 r. O godzinie i
miejscu posiedzenia komisji kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie (ew. telefonicznie,
drogą mailową).
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6. Komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom punkty za:
a. Wyniki ze studiów, w zależności od oceny średniej ze wszystkich egzaminów, w tym
egzaminu magisterskiego ( 0 - 5 pkt.). Jeżeli studia mają charakter dwustopniowy, oblicza się
jedną średnią ze wszystkich ocen z I i II stopnia studiów. W przypadku ukończenia studiów
magisterskich na drugim kierunku, dodaje się 50% punktów wynikających ze średniej
na drugim kierunku. W przypadku ukończenia studiów licencjackich na drugim kierunku,
dodaje się 25% punktów wynikających ze średniej na drugim kierunku.
b. Udokumentowaną aktywność:
 publikacje w recenzowanym wydawnictwie (0 - 1):






udział w konferencjach naukowych (0 - 0.5 pkt.):






0,5 pkt – za praktykę 3- miesięczną i dłuższą (w tym wymianę studencką, np. MOST),
0,25 pkt – za praktykę 1-miesięczną lub dłuższą;

staż zagraniczny (0 - 0.75 pkt.)*:







0,5 pkt – za udział z referatem w konferencji naukowej (lub referatem i posterem),
0,25 pkt – za przygotowanie posteru na konferencję naukową;

udział w badaniach naukowych, np. studenckim kole naukowym (0 - 0.5 pkt.);
staż krajowy lub krajowa praktyka zawodowa (0 -0,5 pkt.)*:





1 pkt – za dwie publikacje naukowe recenzowane i więcej,
0,75 pkt – za dwie współautorskie naukowe publikacje recenzowane lub jedną autorską i jedną
współautorską publikację naukową,
0,5 pkt – za jedną publikację naukową,
0,25 pkt – za jedną współautorską publikację naukową;

0,75 pkt – za praktykę 3 miesięczną i dłuższą (w tym wymianę studencką, np. Erasmus),
0,5 pkt – za praktykę 1 miesięczną i dłuższą,
0,25 pkt – za praktykę minimum 2 tygodniową;

nagrody naukowe lub zajęcie 1-3 miejsca w konkursie prac magisterskich (0 - 0.75 pkt.),
znajomość języka obcego, potwierdzona uzyskanym certyfikatem lub innym urzędowym
dokumentem (0 -1 pkt.):





1 pkt – znajomość biegła (na poziomie tłumacza przysięgłego, C2 – proficient / CPE),
0,75 pkt – poziom zaawansowany (odpowiadający poziomowi C1 – advanced / CAE),
0,5 pkt – poziom średniozaawansowany (odpowiadający poziomowi B2 – upper intermediate),
0,25 pkt – poziom podstawowy (odpowiadający poziomowi B1 – intermediate/ FCE).

c. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (0 -5 pkt.)
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i zostaną podane na stronie internetowej
WNGiG oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń.
8.
Od decyzji komisji rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do uczelnianej
komisji rekrutacyjnej d/s studiów doktoranckich. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni
od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
warunków i trybu rekrutacji, określonych w uchwale Senatu.
9. Rekrutacja na niestacjonarne studia doktoranckie jest dokonywana w oparciu o te same
zasady.
* praktyka nie może wynikać z programu studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich i
musi być związana z prowadzonymi badaniami
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