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studia III stopnia w dyscyplinie historia
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dyscyplina naukowa
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Kwalifikacje uzyskiwane przez absolwenta
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Cele kształcenia
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Związek programu kształcenia z misją i
strategią
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Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji

Obszar/y: obszar nauk humanistycznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk humanistycznych,
Dyscyplina/y: historia,
Dyscyplina wiodąca: historia
Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z
dyscypliny historia
Celem studiów jest wykształcenie specjalistów posiadających stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych w zakresie historii. Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry
akademickiej, nauczycielskiej, rozumiejących procesy zachodzące w przeszłości i jej wpływ na
współczesną rzeczywistość
Studia doktoranckie w zakresie Historii realizują misję Uniwersytetu Szczecińskiego i
Wydziału Humanistycznego w zakresie kształcenia, badań naukowych i oddziaływania na
środowisko. Są środkiem wysokiej jakości edukacji i badań naukowych wspierających wiele
obszarów jednostkowego i zbiorowego życia oraz upowszechniania nauki i kultury w wymiarze
lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Są ośrodkiem kształcenia wysokokwalifikowanej
kadry akademickiej i wysoko wykwalifikowanych specjalistów
Kandydatami mogą być osoby, które legitymują się dyplomem magistra historii lub innej
dyscypliny naukowej.
Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu.
Kryteria:
a)Średnia ocen ze studiów – maksymalnie 5 pkt.
4,00- 4,20 = 1 pkt.
4,21- 4,40= 2 pkt.
4,41 – 4,60 = 3 pkt.
4,61 – 4,80 = 4 pkt.
4,81 – 5,00 = 5 pkt.
b)Opinia o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych wystawiona przez promotora pracy
magisterskiej lub potencjalnego opiekuna doktoranta ze stopniem doktora habilitowanego lub
z tytułem profesora – maksymalnie 5 pkt.
c)Konspekt pracy (minimum 15 stron). Konspekt powinien zawierać: wyraźnie określony
obszar (pole) badawcze, cele i przedmiot badań, omówienie stanu badań dotyczącego
proponowanej tematyki oraz wykaz źródeł i literatury – maksymalnie 10 pkt.
d)Dokument (np. certyfikat) potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego – 5
pkt.
e)Rozmowa kwalifikacyjna – maksymalnie 20 pkt.
f)Działalność naukowa kandydata (artykuły naukowe, konferencje, nagrody i wyróżnienia za
wyniki w nauce) – maksymalnie 10 pkt.
g)Komisja będzie dodatkowo zwracać uwagę na to czy: kandydat biegle włada poprawną
polszczyzną w mowie i piśmie, posiada wiedzę z zakresu problematyki badawczej, którą się
zajmuje, posiada wiedzę z metodologii nauk historycznych – maksymalnie 5 pkt.

