
Ramy postępowania kwalifikacyjnego 
 

Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i 
Technologii [TSN SENT] 

 
funkcjonująca w ramach Szkoły Nauk Społecznych Academia Rerum Socialium UMK i 

realizowana w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z306/18 pn. Universitas Copernicana 
Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach 

Zintegrowanego Programu Uczelni 
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego pozostają w pełnej zgodzie z treścią wyżej wymienionego 
projektu oraz zasadami rekrutacji do szkoły doktorskiej ARS przyjętymi w Uchwale Senatu UMK 
nr 65 z 28 maja 2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk 
Społecznych UMK.  
 
Limit przyjęć: 10  
 
O przyjęcie na studia będą mogli się ubiegać absolwenci uczelni wyższych z Polski i zza granicy, 
którzy złożyli wniosek na wymaganym wzorze wraz z CV i listem motywacyjnym (weryfikacja: 
formalna, przed rozmową kwalifikacyjną): 

• posiadający tytuł magistra (lub równorzędny) uzyskany po ukończeniu dowolnego kierunku 
studiów, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły studia z zakresu nauk 
społecznych  
i humanistycznych, w szczególnych przypadkach, takich jak zdobycie Diamentowego 
Grantu MNiSW, mogą to być osoby, które nie ukończyły jeszcze studiów II stopnia; 

• kontynuujący edukację na III stopniu kształcenia; 
• posiadający wiedzę i kompetencje adekwatne do podjęcia studiów III stopnia oraz silną 

motywację do rozwoju naukowego i zwiększania swoich kompetencji; 
• w szczególności osoby zainteresowane badaniami nad systemem edukacji i szkolnictwem 

wyższym oraz studiami nad społeczną rolą nauki i technologii; 
• osoby, które w ramach procedury kwalifikacyjnej zaprezentują pomysł badawczy będący 

podstawą doktoratu, wykażą znajomość języka angielskiego na poziomie min. 
średniozaawansowanym; 

• osoby, które w ramach procedury kwalifikacyjnej przedstawią również inne dokumenty 
potwierdzające dotychczasowy dorobek naukowy (spis publikacji, udział w konferencjach, 
itp.). 

 
Rekrutacja do TSN SENT odbywa się w drodze konkursu (którego zasady przyjął Senat UMK w 
dniu 28 maja 2019), w trakcie którego bierze się pod uwagę:  
1) dokumentację przedstawioną przez kandydata/kę na studia  
2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej.  
 
Kandydat/ka rejestruje się w ogólnouniwersyteckim systemie rekrutacji.  
 
Niezbędne dokumenty:  
1) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (albo potwierdzona przez UMK kserokopia 
dyplomu)/ zaświadczenie o uzyskaniu diamentowego grantu,  
2) autoreferat, 
3) list polecający od uczonego, z którymi kandydat/ka współpracował w trakcie studiów określający 
jego/jej kompetencje, 
4) dowody na dotychczasowy dorobek naukowy (spis publikacji, udział w konferencjach itp.) 



5) ew. dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie B2, przy czym taka 
znajomość jest domniemana w sytuacji ukończenia studiów II stopnia 
 
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy:  
1) przedstawienia najważniejszych osiągnięć w pracy naukowej i w trakcie studiów oraz  
2) wstępnego pomysłu na problematykę rozprawy doktorskiej bądź zainteresowań badawczych. 
 
Komisja Kwalifikacyjna składa się z pięciu osób powołanych spośród profesorów, profesorów 
UMK  
i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym UMK (od 1 października 
2019 roku Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych) i w Instytucie Badań Edukacyjnych w 
Warszawie. W Komisji Kwalifikacyjnej zasiada przynajmniej jeden przedstawiciel każdej z 
dyscyplin,  
w których nadaje się w ramach TSN SENT stopień doktora (nauki socjologiczne, filozofia oraz 
nauki o komunikacji społecznej i mediach).  
 
Członkowie Komisji, po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej, przyznają od 0 do 100 punktów każdemu z kandydatów/ek. 
 
Komisja przy ocenie poszczególnych kandydatów będzie brała pod uwagę: 
• Oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych; 
• Średnie oceny ze studiów; 
• Ocenę z pracy dyplomowej i oceny z egzaminu dyplomowego.  
 
Ponadto Komisja będzie się starała ocenić inne, pożądane cechy kandydata/ki, takie jak: 
• Wiedza ogólna;  
• Zaangażowanie społeczne; 
• Umiejętność myślenia analitycznego i koncepcyjnego,  
• Umiejętność komunikowania się i współdziałania z innymi; 
• Kreatywność. 
  
Średnia punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej.  
 
Rekrutacja do TSN SENT przebiega w zgodzie z ogólnym Harmonogramem rekrutacji do Szkoły 
Nauk Społecznych Academia Rerum Socialium, z tym że etap III rekrutacji – przeprowadzenie 
postępowania kwalifikacyjnego – odbędzie się 5 września 2019 r. od godz. 11.00 w budynku 
Wydziału Humanistycznego UMK, Fosa Staromiejska 1a, sala Zielnik.  
 
W zgodzie z zapisami Ustawy (art. 200, ust. 4), kandydaci zostają przyjęci do szkoły doktorskiej 
poprzez wpis na listę doktorantów. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, w postaci rankingu, są jawne. 
W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa. W 
przypadku błędów formalnych w zgłoszonych dokumentach, kandydat zostanie telefonicznie lub e-
mailowo poproszony o uzupełnienie braków w ciągu 2 dni roboczych. Niezłożenie uzupełnień w 
terminie powoduje skreślenie zgłaszającego się z listy uczestników, a na jego miejsce zostanie 
przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej.  
 
 


