IMIĘ I NAZWISKO:
SPECJALNOŚĆ (literaturoznawstwo/językoznawstwo):
OPIEKUN NAUKOWY:

FORMULARZ DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE 2018/2019 i

I. UKOŃCZONE STUDIA
Proszę podać wszystkie ukończone kierunki studiów
UKOŃCZONE STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE
Lp.

Rok uzyskania tytułu

Kierunek studiów

Uczelnia

Średnia
ocen

Skala ocen

Numery
załączników
(kopia
dyplomu i
średnia
ocen) ii

Uczelnia

Średnia
ocen

Skala ocen

Numery
załączników
(kopia
dyplomu i
średnia
ocen)

UKOŃCZONE STUDIA LICENCJACKIE
Lp.

Rok uzyskania tytułu

Kierunek studiów
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UKOŃCZONE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE (PIĘCIOLETNIE)
Lp.

Rok uzyskania tytułu

Kierunek studiów

Uczelnia

Średnia
ocen

Skala ocen

Numery
załączników
(kopia
dyplomu i
średnia
ocen)

UKOŃCZONE STUDIA PODYPLOMOWE
Lp.

Rok uzyskania tytułu

Kierunek studiów

Uczelnia

Numer
załącznika iii

Uczelnia

Numer
załącznika iv

Podstawowe informacje o stażu lub praktyce

Numer
załącznika v

UKOŃCZONE STUDIA DOKTORANCKIE
Lp.

Rok ukończenia studiów i
uzyskania stopnia

Dziedzina i dyscyplina

II. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
Lp.

Rok

Kraj
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III. STYPENDIA ZAGRANICZNE UZYSKANE W DRODZE KONKURSU
Lp.

Rok

Kraj

Podstawowe informacje o stypendium

Numer
załącznika vi

IV. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH

Proszę podać wszystkie języki na poziomie B1-C2
Lp.

Język obcy

Poziom według klasyfikacji CEFR

Numer
załącznika vii

Wymiar godzin lektoratu

Numer
załącznika viii

Proszę wymienić wszystkie osiągnięcia

Numer
załącznika ix

V. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW STAROŻYTNYCH
Lp.

Język obcy

VI. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
Książka naukowa (opublikowana)
Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie notowanym w wykazie
czasopism naukowych MNiSW
Artykuł naukowy (co najmniej 8 stron) opublikowany w innym
czasopiśmie lub pracy zbiorowej
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Opublikowane tłumaczenie (w przypadku utworów poetyckich co
najmniej 5 stron tekstu ciągłego, tj. ok. 150 wersów)
Referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej
Referat wygłoszony na konferencji krajowej lub seminarium
Diamentowy Grant
Stypendia ministerialne dla studentów

VII.
Lp.

DZIAŁALNOŚĆ W SAMORZĄDZIE STUDENCKIM, KOLE NAUKOWYM ORAZ INNYCH ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Rodzaj działalności

Numer
załącznika

Oświadczam, że informacje zawarte w sprawozdaniu i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271
kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

………………………
(podpis kandydata)

i
ii

Wszystkie informacje muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami.
Wymagane załączniki:
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1) Potwierdzenia ukończonych studiów magisterskich/licencjackich: kserokopia dyplomu, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze
dokumentu dyplomu, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego.
2) Potwierdzenie średniej ocen: zaświadczenie o średniej wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z
którą średnia została obliczona.
UWAGA! Od absolwentów studiów drugiego stopnia wymagane jest także zaświadczenie o średniej z ukończonych studiów pierwszego stopnia.
Potwierdzenie ukończenia studiów podyplomowych.
Potwierdzenie ukończenia studiów doktoranckich i dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego.
v
Potwierdzenie stażu, praktyki zagranicznej.
vi
Potwierdzenie uzyskania stypendium zagranicznego.
vii
Potwierdzenie musi wskazywać poziom znajomości języka obcego według klasyfikacji CEFR oraz uzyskaną ocenę (wymagane także w przypadku dyplomów wyższych
studiów w zakresie neofilologii).
viii
Potwierdzenie znajomości języków starożytnych:
a) dyplom ukończenia studiów filologicznych (licencjackich/magisterskich) w zakresie języków starożytnych;
b) lektorat języka starożytnego na studiach wyższych - dokument wydany przez instytut potwierdzający ocenę z egzaminu wraz z podaniem wymiaru godzin
lektoratu. Punktowane są zaliczone lektoraty o wymiarze co najmniej 120 godzin dydaktycznych.
ix
Kopia pierwszej strony każdego opublikowanego tekstu oraz spisu treści; potwierdzenie (organizatora) udziału w konferencjach z referatem; potwierdzenie otrzymania
Diamentowego Grantu; potwierdzenie uzyskania stypendium ministerialnego.
iii
iv
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