Szczegółowe kryteria rekrutacji do
Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
w Uniwersytecie Łódzkim
1. W ocenie kandydatów stosuje się kryteria opisane w tabeli 1.
Tabela 1. Kryteria oceny kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Lp.

Dokonania kandydata

1.

Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub
równorzędnych przeliczana według skali:
5,00 – 25 pkt
4,75 – 23 pkt
4,50 – 21 pkt
4,25 – 19 pkt
4,00 – 17 pkt
poniżej 4,00 – 0 pkt
W przypadku kandydatów wymienionych w § 1 ust. 2 (m.in.
beneficjentów Diamentowego Grantu i kierowników grantów
„Preludium”) – przyznaje się 25 pkt

Liczba
punktów

Max. 25 pkt

W przypadku ukończenia studiów I i II stopnia brana jest pod uwagę
ocena obliczona jako średnia arytmetyczna ocen z dyplomów I i II
stopnia.
Należy dołączyć odpis dyplomu.
2.

Udokumentowana aktywność publikacyjna (autorstwo i/lub
współautorstwo)
– z ostatnich 5 lat, do 5 wybranych pozycji (z zakresu nauk
społecznych), max. 35 pkt:
– prace opublikowane w czasopismach naukowych do końca
roku 2019 – uwzględnione w Wykazie czasopism MNiSW z dnia
18 grudnia 2019 roku (lista A – przyznaje się 15 pkt, lista B –
przyznaje się 5 pkt, lista C – przyznaje się 10 pkt); prace
opublikowane w czasopismach naukowych od początku roku 2020
uwzględnionych na liście czasopism zawartej w Wykazie czasopism
MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 roku z późn. zm. (20–40 pkt –
przyznaje się 5 pkt; 70 pkt – przyznaje się 10 pkt; pow. 70 pkt –
przyznaje się 15 pkt)
– rozdział w recenzowanej monografii naukowej – 5 pkt
– recenzowana monografia naukowa – 25 pkt
– prace naukowe przyjęte do druku bez względu na rodzaj – 2 pkt
W przypadku monografii/rozdziału w języku obcym – dodaje się 2 pkt
Należy dołączyć kopię strony tytułowej, strony redakcyjnej oraz
pierwszej i ostatniej strony własnego tekstu (prace wydane) lub
potwierdzenie redakcji/wydawnictwa o przyjęciu pracy do druku
(oryginały dokumentów do wglądu).
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Suma
punktów za
publikacje,
max. 35 pkt

3.

4.

Znajomość języków obcych udokumentowana certyfikatem (z listy
w załączniku nr 1) – języki dodatkowe, poza językiem ojczystym oraz
językiem, w zakresie którego zdawany był test w postępowaniu
rekrutacyjnym:
– B2 – 1 pkt za każdy język obcy
– C1 – 2 pkt za każdy język obcy
– C2 – 3 pkt za każdy język obcy

Suma
punktów za
certyfikaty
językowe,
max. 5 pkt

Należy dołączyć właściwy certyfikat (kopia – oryginał do wglądu).
Udział w konferencjach naukowych z ostatnich 5 lat, do 3 wybranych,
max. 5 pkt:
– udział w międzynarodowej konferencji naukowej: przedstawienie
referatu/plakatu – 3 pkt
– udział w krajowej konferencji naukowej: przedstawienie
referatu/plakatu – 2 pkt
– udział w konferencji branżowej: przedstawienie referatu/plakatu –
2 pkt
– udział w studencko-doktoranckiej konferencji z referatem/plakatem
– 1 pkt

Suma
punktów za
konferencje,
max. 5 pkt

Należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa w formie: programu
konferencji z tytułem wystąpienia i nazwiskiem kandydata albo
potwierdzenia przez organizatorów konferencji czynnego udziału
kandydata wraz z tytułem wystąpienia (kopia – oryginał do wglądu).
5.

Aktywność społeczna i organizacyjna (łącznie nie więcej niż 5 pkt):
– za każdą udokumentowaną działalność społeczną i organizacyjną
przyznaje się 1 pkt za każdy rok działalności,
– za przewodniczenie lub wiceprzewodniczenie kołu naukowemu lub
organizacji studenckiej bez względu na okres – 1 pkt
Przez aktywność społeczną i organizacyjną rozumie się np.:
działalność (przez co najmniej 1 rok) w kole naukowym i studenckich
organizacjach (np. ELSA, PSSiAP, AIESEC, ERSA, ESN), udział
w organizacji konferencji i szkoleń
(z wyjątkiem zorganizowanych w ramach działalności koła
naukowego/studenckich organizacji), działalność w Wydziałowej lub
Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub organach kolegialnych
Wydziału/Uczelni, wolontariat, działalność na rzecz społeczności
lokalnej, honorowe krwiodawstwo.
Każdy z rodzajów aktywności organizacyjnej oraz okres jej trwania
powinien być odpowiednio potwierdzony (kopia i oryginał do wglądu).

6.

Suma
punktów za
aktywność,
max. 5 pkt

Udział w realizacji projektów naukowo-badawczych (za ostatnie 5 lat)
– max. 10 pkt
– kierownik projektu finansowanego ze środków centralnych,
np. NCN/NCBiR/NPRH/doktorat wdrożeniowy/itp. – 10 pkt
– udział jako wykonawca w projekcie finansowanym ze środków
centralnych, np. NCN/NCBiR/NPRH/doktorat wdrożeniowy/itp.
– 5 pkt
– studencki grant badawczy UŁ/innej uczelni/grant finansowany ze
środków publicznych – 2 pkt
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Suma
punktów za
projekty,
max. 10 pkt

Udział w projektach potwierdzony dokumentem grantodawcy, pismem
kierownika projektu (kopia – oryginał do wglądu).
7.

Wstępny konspekt rozprawy doktorskiej (max. 5–8 stron)
– max. 20 pkt
Konspekt powinien zawierać:
1. Wprowadzenie, w którym wskazany zostaje problem badawczy
2. Przyczyny podjęcia problemu/tematu badawczego – jego naukowe
znaczenie
3. Przegląd literatury na dany temat wraz ze wskazaniem luki
w nauce, którą swoimi badaniami kandydat zamierza wypełnić
4. Określenie podstawowych pytań badawczych, celu badań, tezy
głównej i ewentualnie hipotez szczegółowych
5. Metoda/metody badawcze służące rozwiązaniu problemu
badawczego
6. Wkład w rozwój nauki/praktyczna użyteczność rozwiązań
(w przypadku doktoratu wdrożeniowego)
7. Bibliografia

Max. 20 pkt

Konspekt oceniany jest niezależnie przez 2 członków komisji z danej
dyscypliny, każdy oceniający dysponuje 10 pkt, ocena końcowa jest
sumą punktów.
8.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w której ocenie podlega:
 znajomość metod badawczych stosowanych w pracy naukowej
z zakresu danej dyscypliny
 znajomość dotychczasowego dorobku nauki polskiej i obcej
w zakresie zagadnień mających być przedmiotem badań
podejmowanych przez kandydata
 wiedza na temat środowisk i ośrodków naukowych – krajowych lub
zagranicznych
 poziom językowy udzielanych odpowiedzi (biegłość
w terminologii specjalistycznej, umiejętność kompozycji
wypowiedzi, komunikatywność, interakcja w trakcie dyskusji)
 motywacja i innowacyjność myślenia
 elastyczność koncepcji pracy doktorskiej danego kandydata na
przykładzie możliwości ewentualnego dopasowania tej koncepcji
do profilu/profili naukowych pracownika/pracowników uczelni
wymienionych na liście potencjalnych promotorów, których
profil/profile naukowe są najbliższe tematyce postulowanej przez
kandydata pracy doktorskiej, celem objęcia promotorstwa
 posiadanie podstawowej wiedzy na temat możliwości pozyskania
środków na prowadzenie badań naukowych oraz zastosowania
dorobku wynikającego z planowanej rozprawy doktorskiej
w procesie komercjalizacji wyników działalności naukowej, o ile
wynika to z tematyki badawczej

Max.
25 pkt

Każdy członek komisji ocenia niezależnie, dysponując 25 pkt.
Końcowa liczba punktów, jaką uzyskuje kandydat, jest średnią
arytmetyczną punktacji członków komisji.
9.

Łączna suma punktów możliwa do uzyskania

3

130

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 130. Punktację osiągnięć kandydatów
rejestruje się odrębnie dla każdego z nich w tabeli według poniższego wzoru (tabela 2).
Tabela 2. Indywidualne osiągnięcia kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Imię i nazwisko kandydata

Maksymalna
liczba punktów

………………………………………………………….....

Ocena na dyplomie
Publikacje
Udokumentowana znajomość języków obcych
Udokumentowany udział w konferencjach
Udokumentowana aktywność organizacyjna
Udział w projektach naukowo-badawczych
Wstępny konspekt rozprawy doktorskiej
Rozmowa kwalifikacyjna
Łącznie

Punkty
uzyskane przez
kandydata

25
35
5
5
5
10
20
25
130

3. Kandydaci są przyjmowani w ramach limitu miejsc dla każdej dyscypliny, zgodnie z listą
rankingową sporządzoną na podstawie punktacji według kryteriów podanych w tabeli 1.
Listę dla każdej z dyscyplin sporządza się oddzielnie.
4. Warunkiem przyjęcia w ramach ustalonego limitu miejsc dla dyscypliny jest uzyskanie
w rozmowie kwalifikacyjnej 50% możliwej liczby punktów. Warunek ten nie wyłącza
konieczności spełnienia kryterium określonego w § 5 ust. 11.
5. Komisja rekrutacyjna może zdecydować o przekazaniu miejsc niewykorzystanych
w rekrutacji w ramach danej dyscypliny pozostałym dyscyplinom szkoły doktorskiej.
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