Wydział Anglistyki
Innovative language research in interdyscyplinary perspective: Psychology, sociology and
technology

1) Studia

doktoranckie

Innovative

language

research

in

interdyscyplinary

perspective: Psychology, sociology and technology na Wydziale Anglistyki
prowadzone są w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
2) Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym.
3) W przypadku, gdy kandydat/kandydatka nie ma tytułu magistra filologii angielskiej,
wymagany jest certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie
C2.
4) Do wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie, poza dokumentami i materiałami
wymienionymi w § 7 Uchwały, należy dołączyć:
a) egzemplarz pracy magisterskiej,
b) informacje o aktywności naukowej: o publikacjach, pracy w kołach naukowych i
organizacjach studenckich, udziale w projektach badawczych i konferencjach
naukowych, odbytych stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych,
nagrodach i wyróżnieniach,
c) opis

projektu

badawczego

o

objętości

4-6

stron

znormalizowanego

maszynopisu, zawierający proponowany tytuł, cel planowanych badań, stan
badań, pytania/hipotezy badawcze, proponowaną metodologię badań oraz
cytowaną literaturę,
d) oświadczenie potencjalnego opiekuna naukowego.
5) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w formie konkursu, w którym ocenie
punktowej podlegają:
a) projekt badawczy (0-10 pkt), który ocenia dwóch recenzentów wyznaczonych przez
przewodniczącą komisji rekrutacyjnej spośród członków Rady Wydziału Anglistyki nie
będących członkami komisji rekrutacyjnej. Każdy z recenzentów ocenia według poniższych
kryteriów i uzasadnia swoją ocenę. Końcową ocenę projektu stanowi średnia punktów
przyznanych przez każdego z recenzentów w poszczególnych kategoriach:


sformułowanie celu badania – 0–2 pkt.,



znajomość stanu badań – 0–3 pkt.,



proponowana metodologia – 0–2 pkt.



nowatorstwo i wartość poznawcza – 0–3 pkt.,

b) rozmowa kwalifikacyjna (0-10 pkt), która sprawdza przygotowanie i zainteresowania
naukowe kandydata/kandydatki w oparciu o złożony projekt. Końcową ocenę rozmowy

kwalifikacyjnej stanowi średnia punktów przyznanych przez każdego z członków komisji w
poszczególnych kategoriach:


umiejętność sformułowania i przedstawienia problemu badawczego na tle stanu
badań: 0–3 pkt.,



umiejętność zaproponowania sposobu rozwiązania problemu badawczego: 0–3 pkt.,



umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej: 0–4 pkt.

c) średnia ocen ze studiów,


za średnią ocen ze studiów I stopnia powyżej 4,0 do 4,5: 1 pkt.; powyżej 4,5: 2 pkt.



za średnią ocen ze studiów II stopnia powyżej 4,0 do 4,5: 1 pkt.; powyżej 4,5: 2 pkt.



w przypadku ukończenia studiów magisterskich jednolitych, za średnią ocen powyżej
4,0 do 4,5: 2 pkt.; powyżej 4,5: 4 pkt.

d) ocena z pracy magisterskiej albo równorzędnej; punktowane są jedynie prace, które
uzyskały ocenę b. dobrą: 3 pkt.,
e) ocena aktywności naukowej (0–5 pkt.), obejmująca publikacje, pracę w kołach naukowych i
organizacjach studenckich udział w projektach badawczych udział w konferencjach
naukowych z wygłoszonym referatem, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia.
Wymagane jest dołączenie odpowiednich zaświadczeń/potwierdzeń.
6) Komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uzyskanych w
postępowaniu rekrutacyjnym wymaganą do przyjęcia na studia doktoranckie.
7) Interdyscyplinarne
interdyscyplinary

studia

doktoranckie:

perspective:

psychology,

Innovative
sociology

language
and

research

technology

in

zostaną

uruchomione tylko w przypadku otrzymania dofinansowania z Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju (POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17).

