Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze

Poznań, 10 czerwca 2021 r.

Kryteria oceny osiągnięć kandydatów
– postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze
na rok akademicki 2021/2022 w zakresie dyscypliny literaturoznawstwo

Komisja rekrutacyjna, powołana dla dyscypliny literaturoznawstwo na kadencję
na okres 1 czerwca 2021 r. – 3 maja 2022 r., w składzie:
prof. UAM dr hab. Agnieszka Rzepa – przewodnicząca komisji (Wydział
Anglistyki)
prof. UAM dr hab. Jacek Fabiszak (Wydział Anglistyki)
prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)
prof. dr hab. Elżbieta Nowicka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)
prof. UAM dr hab. Mirosław Loba (Wydział Neofilologii)
prof. UAM dr hab. Arkadiusz Żychliński (Wydział Neofilologii)
mgr Joanna Bartkowiak – przedstawicielka doktorantów wskazana przez
Samorząd Doktorantów UAM (Wydział Neofilologii)
mgr Agnieszka Kalecińska – sekretarz komisji wskazana w uzgodnieniu z
przewodniczącą komisji (biuro Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze)

na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 r. przyjęła, zgodnie z § 10 pkt 2 Zasad
rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w roku akademickim 2021/2022, będących załącznikiem do Uchwały nr 65/2020/2021
Senatu UAM z 25 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022,
następujące kryteria oceny osiągnięć kandydata:

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. +48 61 829 45 31, fax +48 61 829 45 31
agnieszka.kalecinska@amu.edu.pl

http://snjl.amu.edu.pl

Ocena z dyplomu studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

do 10 pkt

ocena bardzo dobry

10 pkt

ocena dobry plus

8 pkt

ocena dobry

6 pkt

ocena dostateczny plus

4 pkt

ocena dostateczny

2 pkt

Osiągnięcia naukowe (punkty przyznane za maksymalnie trzy
udokumentowane osiągnięcia):1

łącznie nie
więcej niż
15 pkt

artykuł opublikowany/ przyjęty do druku (potwierdzenie przyjęcia do
druku przez redaktora) w czasopiśmie lub pracy zbiorowej; w przypadku
publikacji wieloautorskiej punkty przyznawane są proporcjonalnie do
liczby autorów

5 pkt

realizacja własnego grantu / projektu badawczego finansowanego ze
środków zewnętrznych (np. Diamentowy Grant, granty z NCN)

5 pkt

realizacja własnego grantu / projektu badawczego finansowanego ze
środków uniwersyteckich (np. ID-UB)

4 pkt

współwykonawca w grancie (imiennie wskazany członek zespołu
grantowego)

4 pkt

współwykonawca w grancie (wykonawca bez wskazania przynależności
do zespołu grantowego)

2 pkt

stypendium MNiSW za wyniki w nauce

3 pkt

I, II, lub III miejsce w konkursie ogólnopolskim / uczelnianym /
wydziałowym / instytutowym za najlepszą pracę licencjacką, magisterską

3 pkt

wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim / uczelnianym / wydziałowym /
instytutowym za najlepszą pracę licencjacką, magisterską

2 pkt

W przypadku wykazania przez kandydata innych form aktywności naukowej, niż te, które
zostały ujęte w powyższym wykazie, punktacja zostanie przyznana na podstawie uzgodnień
wszystkich członków komisji rekrutacyjnej.
1

Znak sprawy
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nagroda Rektora I lub II stopnia za wyniki w nauce

2 pkt

nagroda Rektora III stopnia za wyniki w nauce

1 pkt

praca w redakcji czasopisma

2 pkt

referat wygłoszony na konferencji naukowej

2 pkt

prowadzenie warsztatów, spotkania autorskiego, panelu

1 pkt

Inne osiągnięcia (punkty przyznane
udokumentowane osiągnięcia):2

za

maksymalnie

trzy

łącznie nie
więcej niż
5 pkt

ukończenie studiów podyplomowych / II kierunku studiów (lub ostatni
semestr studiów w toku)

2 pkt

członkostwo w samorządzie studenckim, komisjach/
wydziałowych, instytutowych / organizacjach uczelnianych

2 pkt

zespołach

artykuł popularnonaukowy opublikowany/ przyjęty do druku
(potwierdzenie przyjęcia do druku przez redaktora); w przypadku
publikacji wieloautorskiej punkty przyznawane są proporcjonalnie do
liczby autorów

2 pkt

przekład tekstu naukowego / literackiego

2 pkt

członkostwo w kole naukowym

2 pkt

wyjazd w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, PROM, NAVA (inne)

1 pkt

stypendia / nagrody starosty, fundacji, stowarzyszenia

1 pkt

przygotowanie wystawy

1 pkt

współorganizacja konferencji, warsztatów, wydarzeń kulturalnych

1 pkt

opieka nad studentami zagranicznymi

1 pkt

W przypadku wykazania przez kandydata innych form aktywności, niż te, które zostały ujęte
w powyższym wykazie, punktacja zostanie przyznana na podstawie uzgodnień wszystkich
członków komisji rekrutacyjnej.
2

Znak sprawy
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wolontariat w stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach związanych
z instytucjami nauki, kultury

1 pkt

inne formy popularyzacji literatury, kultury

1 pkt

nagroda Dziekana / Dyrektora Instytutu za aktywność na rzecz wydziału

1 pkt

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej:

łącznie nie
więcej niż
50 pkt

wiedza oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań
oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej:

łącznie nie
więcej, niż
30 pkt

słabe

do 10 pkt

wystarczające

do 20 pkt

wysokie

do 30 pkt

znajomość elementów metodologii badań właściwych dla wskazanej
dyscypliny:

łącznie nie
więcej, niż
20 pkt

słaba

do 7 pkt

wystarczająca

do 15 pkt

wysoka

do 20 pkt
łącznie nie

Ocena projektu badawczego:

więcej niż
20 pkt

umiejętność sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu
badawczego

do 5 pkt

ocena pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania
sposobu rozwiązania

do 7 pkt

ocena metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny oraz znajomości
stanu badań wraz z podstawową bibliografią

do 8 pkt

Znak sprawy
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Komisja rekrutacyjna przyjęła również fakultatywne „oświadczenie kandydata”,
według następującego wzoru:

……………………………
(miejscowość, data)

Oświadczenie kandydata
Oświadczam, że zapoznałem się z kryteriami oceny osiągnięć kandydata przyjętymi
przez Komisję rekrutacyjną w dyscyplinie literaturoznawstwo w postępowaniu kwalifikacyjnym
na rok akademicki 2021/2022.
Na tej podstawie, a także w odniesieniu do Uchwały nr 65/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół
doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022
wskazuję do oceny niżej wymienione, udokumentowane, maksymalnie 3 osiągnięcia naukowe
oraz maksymalnie 3 inne osiągnięcia.
Osiągnięcia naukowe:

Inne osiągnięcia:

…………………………………………………
(czytelny podpis kandydata)

W imieniu Komisji rekrutacyjnej

prof. UAM dr hab. Agnieszka Rzepa

Znak sprawy
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