STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII

UWAGA – rekrutacja odbywa się co dwa lata
czyli następna będzie na rok ak. 2018/19
ZASADY REKRUTACJI w r. ak. 2016/2017
Forma studiów:
stacjonarna
Limit miejsc:
do 15, w tym do 5 osób ze stypendium doktoranckim
Wydziałowa 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).
Prawo do stypendium doktoranckiego uzyskują osoby, które otrzymały bardzo dobry wynik podczas
konkursu kwalifikacyjnego. Po zakończonej rekrutacji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie
punktów uzyskanych przez kandydatów określi próg punktowy odpowiadający wynikom bardzo dobrym.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:












podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (z informacją o planowanym temacie rozprawy
doktorskiej oraz nazwiskiem opiekuna naukowego);
kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK-a, podpisany przez kandydata,
kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców), wraz
z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
kserokopia dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu
celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię (ewentualnie zaświadczenie o obronie pracy
magisterskiej w przypadku tegorocznych absolwentów) bądź dokument poświadczający
uzyskanie „Diamentowego Grantu”;
zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich albo w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” –
zaświadczenie ze studiów pierwszego stopnia;
zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej (minimum 4, 0) lub licencjackiej w przypadku
beneficjentów „Diamentowego Grantu”.
opinie od dwóch profesorów (doktorów habilitowanych), w tym:
o opinia o pracy magisterskiej (lub licencjackiej w przypadku beneficjentów
„Diamentowego Grantu”) kandydata pochodząca od profesora (doktora
habilitowanego) znającego tę pracę, ale nie aspirującego do objęcia go opieką
promotorską;
o opinia opiekuna naukowego - pracownika Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu
Wrocławskiego,
zawierająca
deklarację
o sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem w przypadku jego przyjęcia na
studia doktoranckie
projekt pracy doktorskiej zatwierdzony przez przyszłego opiekuna naukowego,

Dokumenty dodatkowe
 dotyczące aktywności naukowej: kserokopie recenzowanych prac naukowych
opublikowanych lub przyjętych do druku (w tym wypadku wymagane jest zaświadczenie
wydane przez Kolegium Redakcyjne), zaświadczenia o zaangażowaniu w studencki ruch
naukowy, o uczestnictwie w projektach badawczych, o czynnym udziale w konferencji (lub
jej program), o otrzymaniu stypendium MNiSW, nagrody za pracę magisterską, itp.
 zaświadczenie o co najmniej 2 letniej pracy zawodowej zgodnej z planowanym obszarem
badawczym.
 dokumentujące znajomość języka angielskiego, wystawione przez Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego; 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 aktualnej
znajomości języka na poziomie co najmniej B2-II (=TOEFL IBT, IELTS, FCE, TELC B2, Egzamin
certyfikujący SPNJO B2).
Dodatkowe punkty można uzyskać za udokumentowany poziom C.
UWAGA: w wymaganym terminie należy złożyć komplet niezbędnych dokumentów. Dokumenty
niekompletne nie będą przyjmowane.
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 rekrutacyjnym.
Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego:
1) znajomość podstawowych problemów teoretycznych i metodologicznych oraz literatury
przedmiotu z zakresu obejmującego obszar planowanej pracy doktorskiej.
2) znajomość problemów teoretycznych i metodologicznych oraz literatury przedmiotu z
zakresu wszystkich podstawowych działów psychologii (z wyłączeniem działów psychologii
stosowanej)
Zasady przyjęć:
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:
1. posiadający kwalifikacje drugiego stopnia (z tytułem magistra, magistra inżyniera, lekarza lub
innym równorzędnym) lub beneficjenci „Diamentowego Grantu”.
2. Absolwenci kierunków niepsychologicznych, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia 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:
Za średnią ze studiów ( I i II stopnia lub z jednolitych studiów
max. 10 pkt.
magisterskich) i ocenę pracy magisterskiej
1a. za średnią ze studiów (punkty liczone wg zasady: liczba punktów odpowiada wysokości
średniej, np. 3,58 pkt. za średnią 3,58)
1b. za ocenę pracy magisterskiej/licencjackiej w przypadku beneficjentów „Diamentowego
Grantu”: (punkty liczone wg zasady: liczba punktów odpowiada wysokości oceny, np. 4,50
pkt. za ocenę 4,5).
1.

2.

Za egzamin kwalifikacyjny
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)

3.

Ocena walorów poznawczych oraz realności projektu

4.

Punkty dodatkowe

max. 10 pkt.

ocena
ocena
ocena
ocena
ocena

4.1 za aktywność naukową, w tym za:
 udokumentowaną aktywną działalność w Kole Naukowym oraz
inna potwierdzona działalność naukowa (po 0,5 pkt, max 1 pkt);
współautorstwo wystąpień na konferencji naukowej (po 0,5 pkt,

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

– 10 pkt.
– 8 pkt.
– 6 pkt.
– 4 pkt.
– 2 pkt.

0 – 10 pkt.
max. 20 pkt.
max. 16 pkt.
max. 2 pkt.

max 1 pkt);



uzyskane stypendium MNiSW (2 pkt), wyróżnienia za pracę
magisterską i inne zewnętrzne wyróżnienia naukowe (po 1 pkt)
 zdobycie „Diamentowego Grantu”
 autorstwo/współautorstwo recenzowanej publikacji 1
4.2 co najmniej 2 letnią pracę zawodową zgodną z planowanym
obszarem badawczym
4.3. znajomość języka angielskiego (udokumentowany poziom C)

max. 2 pkt.
2 pkt.
max. 10 pkt.
2 pkt.
2 pkt.

1

Zasady punktacji publikacji *
a. publikacje w czasopismach – tradycyjnych lub internetowych:
- artykuł samodzielny w czasopiśmie z listy A: liczba punktów zgodna z aktualnym wykazem oceny
parametrycznej ministerstwa (ale max 10 pkt.);
- współautorstwo artykułu w czasopiśmie z listy A: iloraz liczby punktów zgodnej z aktualnym
wykazem oceny parametrycznej ministerstwa i liczby autorów (ale max 10 pkt.);
- artykuł samodzielny w czasopiśmie z listy B: 3 pkt.;
- współautorstwo artykułu w czasopiśmie z listy B: 1,5 pkt.
b. rozdziały w monografiach:
- artykuł samodzielny: 1 pkt.;
- współautorstwo artykułu: 0,5 pkt.
* za publikację nie uznaje się abstraktów konferencyjnych, notek recenzyjnych, sprawozdań pokonferencyjnych, a także recenzji,
pozbawionych aparatu krytycznego.
* za monografię uznaje się recenzowany druk zwarty o charakterze naukowym, z numerem ISBN, o objętości co najmniej 6 arkuszy
wydawniczych, z bibliografią.
* za publikacje przyjęte do druku autor otrzymuje połowę punktów (wymagane jest zaświadczenie od redakcji czasopisma lub
redaktorów monografii wieloautorskiej)

Maksymalna możliwa liczba punktów do osiągnięcia: 50 pkt.
Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu: 20 pkt.

Zasady rekrutacji cudzoziemców:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190, poz. 1406, z późn.
zm.) cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie w języku polskim, jeżeli
 ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim lub posiadają certyfikat
znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego, bądź też
 uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości
języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
Kandydaci powinni złożyć dokumenty takie same, jak kandydaci pochodzący z Polski oraz
dodatkowo:
 tłumaczenie na język polski dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wykonanego
przez tłumacza przysięgłego,
 kopię wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie
RP;
 zaświadczenie lekarskie wystawione w języku polskim, stwierdzające brak przeciwwskazań
do podjęcia studiów;
 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 Narodowym Funduszu
Zdrowia po rozpoczęciu kształcenia.
O przyjęciu cudzoziemca na studia decyduje pozytywnie zdany egzamin kwalifikacyjny
obowiązujący wszystkich kandydatów.

