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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Humanistyczny

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Humanistyczny

3

Nazwa studiów trzeciego stopnia

studia III stopnia w dyscyplinie filozofia

4

Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny,
dyscyplina naukowa

5

Kwalifikacje uzyskiwane przez absolwenta

6

Cele kształcenia

7

Związek programu kształcenia z misją i
strategią

Obszar/y: obszar nauk humanistycznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk humanistycznych,
Dyscyplina/y: filozofia,
Dyscyplina wiodąca: filozofia
Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych w dyscyplinie filozofii .
Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej i
nauczycielskiej, a także wysoko wykwalifikowanych urzędników i
menadżerów wytrenowanych w krytycznym myśleniu i rozumiejących
procesy społeczne i kulturowe.
Studia doktoranckie na kierunku Filozofia realizują misję Uniwersytetu
Szczecińskiego i Wydziału Humanistycznego w zakresie kształcenia,
badań naukowych i upowszechniania nauki w wymiarze lokalnym,
krajowym i międzynarodowym. Są ośrodkiem kształcenia wysoko
wykwalifikowanej kadry akademickiej i nauczycielskiej, a także wysoko
wykwalifikowanych specjalistów rozumiejących procesy społeczne i
kulturowe.
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8

Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji

Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze
konkursu.
Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych
według schematu:
1. Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo
studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:
Ocena dostateczna – 6 pkt
Ocena dostateczna plus – 8 pkt
Ocena dobra – 10 pkt
Ocena dobra plus – 12 pkt
Ocena bardzo dobra – 14 pkt
max. 14 pkt
2. Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II
stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty
zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0 i 0,5
pkt za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0
max. 11 pkt
3. Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej,
rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy planowanej
pracy doktorskiej. Należy przygotować pisemny konspekt pracy doktorskiej
o objętości 2-3 stronic lub więcej.
max. 70 pkt
4. Inne * : publikacje naukowe 5
Łącznie 100
Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod
kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej
liczby punktów.
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