UCHWAŁA NR 43/2018
Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie
stacjonarne i niestacjonarne
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2018/2019
Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 196 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017, poz.2183 z późn. zm.) oraz § 96 ust. 4 Statutu Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, Senat Uczelni postanawia, co następuje:
§1

Uchwala się „Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2018/2019”, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz „Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie w roku
akademickim 2018/2019 w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” określone w załączniku
Nr 1 – do warunków rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii
im. Jana Długosza na rok akademicki 2018/2019.
§2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
tak:
23
nie:
0
wstrzymujących się: 0
w którym uczestniczyło 23 senatorów, spośród 29 członków Senatu z prawem głosu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Senatu
Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Senatu nr 43/2018
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE
STACJONARNE I NIESTACJONARNE
W AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
§1
1. Akademia im Jana Długosza w Częstochowie prowadzi nabór kandydatów posiadających tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne w
ramach planowanej liczby miejsc dla poszczególnych studiów doktoranckich dziedzinach nauk:
1) humanistycznych – dyscyplina naukowa literaturoznawstwo
2) humanistycznych – dyscyplina naukowa językoznawstwo
3) humanistycznych – dyscyplina naukowa historia
4) chemicznych
– dyscyplina naukowa chemia
5) fizycznych
– dyscyplina naukowa fizyka
2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
3. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne.
4. Szczegółowe kryteria kwalifikacji określa Załącznik Nr 1 do niniejszych warunków rekrutacji.
§2
1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny
i spełnia warunki rekrutacji określone w niniejszej uchwale.
2. W przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą, wymagane jest zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu lub wniosek o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego i zaświadczenie, że dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcia na studia doktoranckie w państwie jego
uzyskania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą oraz w
sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz.
U. z 2015, poz. 1467).
3. Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje w odrębnym trybie przewidzianym w art. 43 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i
odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501).
§3
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Dziekana.
2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy przeprowadzony przez właściwą komisję kwalifikacyjną ds. studiów doktoranckich powołaną przez Radę Wydziału.
3. Przewodniczącym Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan lub wyznaczona przez niego osoba.
4. Liczbę miejsc na studiach doktoranckich ustala Rektor na wniosek Dziekana Wydziału.
5. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wystąpić do Rektora z wnioskiem o zwiększenie
liczby miejsc.
6. Do zadań Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 przestrzeganie terminów i zadań ustalonych w harmonogramie rekrutacji;
 pobieranie z systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i przetwarzanie pliku
zawierającego listę oraz dane kandydatów;
 podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego;









zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;
przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;
nadzór nad właściwym wypełnieniem danych osobowych kandydatów w systemie IRK;
zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;
podejmowanie decyzji o przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu przyjęć;
wydawanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia i przesłanie ich kandydatom za
potwierdzeniem odbioru, odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia za
potwierdzeniem odbioru;
 sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy rankingowe i inne);
 przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na I rok studiów wraz z całą
dokumentacją do Działu Spraw Studenckich.
7. Oceny uzyskane w wyniku postępowania rekrutacyjnego przeliczane są na punkty.
8. O przyjęciu na studia na podstawie postępowania określonego w ust. 7, decyduje liczba uzyskanych punktów.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
10. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien być
podpisany przez przewodniczącego i wszystkich członków właściwej komisji kwalifikacyjnej ds.
studiów doktoranckich, wszelkie skreślenia i zmiany, dokonane w protokole, muszą być uzasadnione i potwierdzone podpisem Przewodniczącego Komisji.
11. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół dla każdego kandydata oddzielnie. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i wszystkich członków Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej, wszelkie skreślenia i zmiany, dokonane w protokole, muszą być uzasadnione i potwierdzone podpisem Przewodniczącego Komisji Wydziałowej.
12. Od decyzji Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w
terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Rektora jest ostateczna.
§4
1. Rektor ustala i podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) rejestrują się przez stronę internetową www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania dokumentów oraz składają komplet dokumentów.
Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie
elektronicznej (jpg) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów:
 wydrukowany i podpisany formularz podania,
 życiorys,
 kserokopia dyplomu studiów magisterskich lub równorzędnych (oryginał do wglądu),
 dwie fotografie: jedną o wymiarze 45x65 mm, drugą 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 rekomendacja (z bieżącego roku) samodzielnego pracownika naukowego reprezentującego
dyscyplinę w jakiej prowadzone są studia,
 kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 kserokopia pierwszej strony indeksu oraz strony indeksu zawierające ocenę pracy magisterskiej oraz wynik egzaminu magisterskiego,
 potwierdzoną dokumentację ewentualnych osiągnięć naukowych,
 w przypadku studiów doktoranckich w dziedzinie nauk chemicznych - w dyscyplinie naukowej chemia, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia.
4. Na wniosek kandydata legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, komisja
rekrutacyjna może dostosować sposób przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, do rodzaju
lub stopnia niepełnosprawności.

Załącznik Nr 1
Do warunków rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne AJD w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

Forma studiów
Obszar nauk humanistycznych
 w dziedzinie nauk humanistycznych
– dyscyplina naukowa:

Kryteria kwalifikacji

(stacjonarne
lub niestacjonarne)

Studia doktoranckie



stacjonarne
niestacjonarne



literaturoznawstwo
- filologia polska
- filologia germańska





Obszar nauk humanistycznych
 w dziedzinie nauk humanistycznych
– dyscyplina naukowa:




stacjonarne
niestacjonarne



językoznawstwo
- filologia polska
- filologia angielska





Obszar nauk humanistycznych
 w dziedzinie nauk humanistycznych
– dyscyplina naukowa:

historia



stacjonarne






ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych z
tytułem magistra lub innym równorzędnym. W przypadku kandydatów, chcących podjąć studia w dyscyplinie literaturoznawstwo w zakresie filologii obcych
niezbędne jest przedstawienie udokumentowanego
certyfikatu poświadczającego poziom C1 umiejętności językowych
rozmowa kwalifikacyjna na temat projektu badawczego, który kandydat zamierza realizować w trakcie
studiów doktoranckich
pod uwagę będą brane również ewentualne osiągnięcia naukowe kandydata w zakresie nauk humanistycznych
rekomendacja (z bieżącego roku) samodzielnego
pracownika naukowego reprezentującego dyscyplinę
w jakiej prowadzone są studia
ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych z
tytułem magistra lub innym równorzędnym. W przypadku kandydatów, chcących podjąć studia w dyscyplinie literaturoznawstwo w zakresie filologii obcych
niezbędne jest przedstawienie udokumentowanego
certyfikatu poświadczającego poziom C1 umiejętności językowych
rozmowa kwalifikacyjna na temat projektu badawczego, który kandydat zamierza realizować w trakcie
studiów doktoranckich
pod uwagę będą brane również ewentualne osiągnięcia naukowe kandydata w zakresie nauk humanistycznych
rekomendacja (z bieżącego roku) samodzielnego
pracownika naukowego reprezentującego dyscyplinę
w jakiej prowadzone są studia
ocena na dyplomie drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich kierunku historia lub innych kierunków
ocena dorobku naukowego kandydata w zakresie
nauk historycznych
rozmowa kwalifikacyjna na temat projektu badawczego, który kandydat zamierza realizować w trakcie
studiów doktoranckich
rekomendacja (z bieżącego roku) samodzielnego
pracownika naukowego reprezentującego dyscyplinę
w jakiej prowadzone są studia

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Forma studiów
Obszar nauk ścisłych:



stacjonarne

 w dziedzinie nauk fizycznych
– dyscyplina naukowa:

– dyscyplina naukowa:

chemia





fizyka

 w dziedzinie nauk chemicznych

Kryteria kwalifikacji

(stacjonarne
lub niestacjonarne)

Studia doktoranckie



stacjonarne







ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych
z tytułem magistra lub równorzędnym z zakresu chemii, fizyki, matematyki, biologii oraz dyscyplin pokrewnych,
rozmowa kwalifikacyjna – ocena kompetencji kandydata z zakresu tematyki pracy dyplomowej, wybranej
przez kandydata tematyki pracy doktorskiej, znajomości technik laboratoryjnych, itp.,
ocena na dyplomie,
rekomendacje (z bieżącego roku) samodzielnego
pracownika naukowego dotycząca predyspozycji
kandydata do pracy naukowej
pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego i
stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy
doktorskiej
dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub zawodowe
kandydata:
- współautorstwo jednej lub więcej publikacji (opublikowanej lub przyjętej do druku) w czasopiśmie z listy filadelfijskiej lub spoza listy filadelfijskiej
- współautorstwo komunikatu prezentowanego przez kandydata na konferencji naukowej
- zrealizowane, minimum jednomiesięczne, krajowe i zagraniczne staże naukowe
- nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe
- zgłoszenia patentowe
- udział w projektach badawczych - jako kierownik lub jako wykonawca
- ukończenie drugiego lub kolejnego kierunku studiów na
poziomie licencjackim lub wyższym
- uzyskanie certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 w skali globalnej biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego
- udział w programach wymiany międzynarodowej

