ZASADY REKRUTACJI
NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
przyjęte przez Radę Wydziału Filologicznego w dniu 24 stycznia 2017 r.

1. Studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) na Wydziale Filologicznym prowadzone są jako
studia stacjonarne w zakresie trzech dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych: bibliologii i
informatologii, językoznawstwa oraz literaturoznawstwa; trwają 4 lata.
2. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje
drugiego stopnia lub jest beneficjentem „Diamentowego Grantu ” z obszaru nauk humanistycznych,
społecznych lub sztuki.
3. O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego o charakterze konkursowym.
Kandydaci, którzy uzyskają w nim pozytywną ocenę, są przyjmowani zgodnie z listą rankingową
ułożoną wg liczby punktów uzyskanych w całym postępowaniu. Postępowanie rekrutacyjne składa się
z następujących części:
a) ocena projektu badawczego, związanego z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej (0-20 pkt.);
ocenie podlegają:


sposób sformułowania przedmiotu i celu badań (hipotezy badawczej); w ocenie uwzględnia
się konstrukcję wywodu i jego precyzję oraz poprawność językową (także stosowanie
adekwatnego języka specjalistycznego)



uzasadnienie celowości podjęcia badań,



umiejscowienie projektu w stanie badań,



wskazanie metodyki badań



sposób zestawienia bibliografii i jej funkcjonalność.

Wymagana minimalna liczba punktów: 7; uzyskanie mniejszej liczby punktów oznacza ocenę
negatywną w postępowaniu rekrutacyjnym.
b) ocena egzaminu (0-60 pkt.);
zakres tematyczny egzaminu:
 stan badań w zakresie przedstawionego projektu badawczego (tematyki planowanej rozprawy
doktorskiej);
 nowsze tendencje metodologiczne w zakresie dyscypliny (specjalności) reprezentowanej przez
kandydata, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów ukończonego przez kandydata;
 metodyka pracy naukowej w zakresie dyscypliny (specjalności) reprezentowanej przez
kandydata, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów ukończonego przez kandydata.
Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 34 punkty; mniejsza ich liczba
oznacza ocenę negatywną w postępowaniu rekrutacyjnym.
c) ocena zdolności i przydatności do prowadzenia badań naukowych (na podstawie opinii
dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego samodzielnego pracownika naukowego oraz
dotychczasowej aktywności naukowej: publikacji naukowych wydanych lub przyjętych do druku,
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udokumentowanego uczestnictwa w konferencjach naukowych, udokumentowanego uczestnictwa w
projektach badawczych, udokumentowanego zaangażowania w studencki ruch naukowy, odbytych
staży krajowych i zagranicznych, uzyskanych stypendiów naukowych i wyróżnień za osiągnięcia
naukowe itp.) (0-15 pkt.). Beneficjenci „Diamentowego Grantu ” oraz autorzy opublikowanej lub
przyjętej do druku recenzowanej monografii naukowej (o obj. min. 6 arkuszy wydawniczych)
otrzymują w tej części maksymalną liczbę punktów.
d) ocena przydatności projektowanych przez kandydata badań dla rozwoju naukowego jednostki
(instytutu, katedry) – na podstawie opinii kierownictwa jednostki (0-5 pkt.).
Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 100 pkt. Aby kandydat osiągnął
pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego, musi uzyskać co najmniej 41 punktów, z
uwzględnieniem wymogów wskazanych wyżej w punktach 3a i 3b.
4. Limit miejsc na SSD Wydziału Filologicznego wynosi 50, w tym 30 ze stypendium doktoranckim.
5. Egzamin przeprowadzony zostanie w budynku Wydziału Filologicznego (pl. Nankiera 15b) w
dniach 14 i 15 września 2017 roku. Komplet dokumentów (w kartonowej teczce, zawierającej spis
zawartości) należy składać w dniach 4 - 7 września 2017 roku, osobiście, w sekretariacie
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na Stacjonarne Studia Doktoranckie
Wydziału Filologicznego, pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław.
6. Kandydat zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
a)
kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia (oryginał do
wglądu) lub dokument poświadczający uzyskanie „ Diamentowego Grantu”;
b)

kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, podpisany przez kandydata;

c)
kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) wraz z
oryginałem do wglądu;
d)
opinia dotychczasowego opiekuna naukowego (np. promotora pracy magisterskiej) lub innego
samodzielnego pracownika naukowego (np. recenzenta pracy magisterskiej), stwierdzająca
przydatność kandydata do pracy naukowej;
e)
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/ wskazanie przedmiotu i celu badań (hipotezy badawczej),
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.
f)
deklaracja gotowości podjęcia się opieki naukowej nad kandydatem podpisana przez
samodzielnego pracownika naukowego zatrudnionego na Wydziale Filologicznym ; druk deklaracji
do pobrania http://www.wfil.uni.wroc.pl/zasady-rekrutacji
g)

ewentualne inne dokumenty dotyczące przydatności do pracy naukowej, np.:

- monografia naukowa (zob. pkt. 3c; kserokopia karty tytułowej i redakcyjnej; jeśli publikacja
internetowa - także numer DOI);
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- publikacje naukowe w czasopiśmie lub tomie zbiorowym (kserokopia karty tytułowej i redakcyjnej,
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 udziale w konferencji naukowej wydane przez jej organizatora,
- zaświadczenie o uczestnictwie w projektach badawczych (należy wskazać formę pracy),
- zaświadczenie o zaangażowaniu w studencki ruch naukowy (należy wskazać formy działania),
- zaświadczenie o odbytych stażach naukowych (za takie nie uznaje się pobytów i praktyk w ramach
programu ERASMUS),
- zaświadczenie o uzyskanych stypendiach naukowych i wyróżnieniach za osiągnięcia naukowe.
h)
oświadczenie kandydata o wyborze dyscypliny druk do pobrania
http://www.wfil.uni.wroc.pl/zasady-rekrutacji
7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, którą powołuje Dziekan
Wydziału Filologicznego.
Zasady rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego
dotyczące przyjmowania cudzoziemców:
1. W sprawach kandydatów ubiegających się o przyjęcia na studia doktoranckie na zasadach
obowiązujących obywateli polskich (mających do tego stosowne uprawnienia) decyzje podejmuje
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna; podlegają oni postępowaniu rekrutacyjnemu określonemu
powyżej.
2. W sprawach kandydatów ubiegających się o przyjęcia na studia doktoranckie na zasadach innych
niż obowiązujące obywateli polskich decyzje podejmuje Rektor na podstawie opinii Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej. Opinię Komisja wydaje na podstawie
1o przedłożonych przez kandydata dokumentów wymienionych wyżej w punktach 6e), 6f), 6g) i – w
przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli studiów w Polsce (prowadzonych w języku polskim) –
kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka
polskiego (zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w
języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub
certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego lub dyplom ukończenia studiów polonistycznych uzyskany za granicą
lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu biegłości z języka polskiego dla kandydatów na studia
na Uniwersytecie Wrocławskim)
oraz
2o przeprowadzonej z nim rozmowy kwalifikacyjnej o zakresie obejmującym tematykę wskazaną w
pkt. 3b).
3. Oprócz dokumentów wymienionych wyżej (w punkcie 6 ) należy złożyć:
a) jeśli kandydat ukończył studia poza Polską – zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub
inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji
dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy
międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich (oryginał wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza
przysięgłego) lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej
(podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1842 z dnia 26 października 2016r.),
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b) zaświadczenie lekarskie wystawione w języku polskim lub wystawione w języku obcym wraz z
tłumaczeniem na język polski, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
c) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres
kształcenia w Polsce, lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub pisemne zobowiązanie
przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ w momencie rozpoczęcia studiów.
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