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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM  

W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019  

 
WYDZIAŁ HISTORYCZNY: STUDIA DOKTORANCKIE HISTORII, HISTORII SZTUKI I ARCHEOLOGII 

Forma studiów Stacjonarne 

Forma rekrutacji  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej 

Termin i miejsce składania 

dokumentów 
3-7 września 2018 roku  

Dziekanat Wydziału Historycznego, pok. 2.28 

ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk 

Termin i miejsce rozmowy 

kwalifikacyjnej  
13-14 września 2018 roku  

Wydział Historyczny, s. 2.61, od godziny 9.00 

Wymagane dokumenty 1) Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 

2) Życiorys; 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem) albo zaświadczenie o 

zdanym egzaminie magisterskim; 

4) Pisemna rekomendacja kandydata nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, z której może wynikać również deklaracja tego nauczyciela do objęcia kandydata opieką 

naukową - w razie jego przyjęcia na studia; 
5) Wykaz dorobku naukowego (np. opublikowane książki lub artykuły, referaty wygłoszone na konferencjach) oraz dokumenty potwierdzające 

wykazany dorobek; 

6) 1 fotografia o wymiarach 37 mm x 52 mm i 1 fotografia o wymiarach 45 mm x 65 mm; 

Warunki rekrutacji 1) Wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów:  

a) bardzo dobry – 5 pkt,  

b) dobry plus – 4 pkt,  

c) dobry – 3 pkt,  

d) pozostałe oceny – 0 pkt; 

2) Dorobek naukowy (0 – 6 pkt) ; 

a) książka – 4 pkt; 

b) artykuł w czasopiśmie naukowym punktowanym z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2 pkt; 

c) artykuł w pracy zbiorowej recenzowanej – 2 pkt; 

d) artykuł w czasopiśmie naukowym niepunktowanym lub pracy zbiorowej nierecenzowanej – 1 pkt; 

e) noty katalogowe, biogramy, artykuły w prasie – 0,5 pkt (łącznie za wszystkie zgłoszone osiągnięcia); 

f) udział w konferencji połączony z wygłoszeniem referatu: 

 2 pkt  w przypadku konferencji międzynarodowej, 

 1 pkt  w przypadku konferencji krajowej;  

 

g) udział w organizacja konferencji – 1 pkt (łącznie za wszystkie zgłoszone osiągnięcia); 
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h) udział w projekcie badawczym – 1 pkt (łącznie za wszystkie zgłoszone osiągnięcia); 

i) opracowanie scenariusza wystawy – 1 pkt (łącznie za wszystkie zgłoszone osiągnięcia); 

 

3) Znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzona oceną z egzaminu uzyskaną w toku studiów pierwszego albo drugiego stopnia: 

a) bardzo dobry – 2 pkt,  

b) pozostałe oceny – 0 pkt; 

4) Znajomość języka klasycznego, potwierdzona oceną z egzaminu uzyskaną w toku studiów pierwszego albo drugiego stopnia:  

a) bardzo dobry – 2 pkt,  

b) pozostałe oceny – 0 pkt; 

5) Rozmowa kwalifikacyjna (0 – 15 pkt): 

a) wiedza w zakresie dyscypliny, jej metodologii i epoki dotyczącej planowanej rozprawy doktorskiej (0 – 7 pkt); 

b) przedstawienie planowanej problematyki badawczej, w tym tematu rozprawy, uzasadnienie jego wyboru, prezentacja źródeł i metodyki 

badawczej (0 – 8 pkt). 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 30. 

 

Dodatkowe informacje Dziekanat Wydziału Historycznego, pok. 2.28 

ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk 

tel.: +48 58 523 20 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limit – 8 osób 


