REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
ZASADY POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
Nabór w roku akademickim 2014/2015 i tryb
studiów
Forma postępowania kwalifikacyjnego
Termin i miejsce składania dokumentów
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Wymagane dokumenty

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego
(punktacja)

Informacje (osoba do kontaktu)

LIMIT PRZYJĘĆ W ROKU AK. 2014/2015:

Wydział Nauk Społecznych
Studia Doktoranckie z zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce
STACJONARNE ( Pedagogika i Politologia)
Rozmowa kwalifikacyjna, projekt pracy
30 kwietnia - 5 września 2014 r. , Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4,
pon-pt godz. 8-15 p. S-307
16 września 2014 r. , Wydział Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, p. S-510
Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o nadaniu tytułu
magistra, pisemna informacja o planach dotyczących pracy naukowej (projektu pracy doktorskiej) – max. 3 strony, deklaracja
wyboru promotora oraz opinia przyszłego opiekuna naukowego akceptująca projekt pracy doktorskiej, kserokopia dowodu
osobistego, 3 kolorowe fotografie o wymiarze 37mm x52mm; wymagana b. dobra znajomość języka angielskiego (w przypadku
braku certyfikatu rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się w języku angielskim); dodatkowo: dokumentacja osiągnięć
naukowych i innych kwalifikacji, wykaz publikacji, nagrody. UWAGA: dokumenty powinny być złożone w tekturowej,
podpisanej teczce.
Maksymalna punktacja :ocena zamierzeń naukowych – 10 pkt;
Dotychczasowe osiągnięcia – 5 pkt;
Stopień orientacji w dziedzinie planowanych studiów – 10 pkt;
Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności – 5 pkt;
Maksymalna łączna ilość punktów: 30.
Ocena w wyżej wymienionych zakresach odbywa się na podstawie złożonej dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
UWAGA: Projekty zbieżne z potrzebami rozwojowymi Wydziału są premiowane 2 dodatkowymi punktami przy zachowaniu
maksymalnego pułapu 30 punktów. W roku 2014/15 preferencje obejmą osoby podejmujące badania z zakresu: wczesnej
edukacji, pedagogiki specjalnej, regionu pomorskiego w systemie bezpieczeństwa Polski, stosunków międzynarodowych i
bezpieczeństwa w świecie współczesnym, oraz przywództwa i elit w systemie władzy lokalnej.
Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4
kontakt: Magdalena Dośla, tel. 523 44 03, e-mail: magdalena.dosla@ug.edu.pl
10 osób Pedagogika i 10 osób Politologia

