
Załącznik do protokołu Komisji rekrutacyjnej powołanej w dyscyplinie teologia 

 

Kryteria oceny osiągnięć kandydatów obowiązujące w postępowaniu 

rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych  

w dyscyplinie teologia na rok akademicki 2022/2023: 

 

Ocena z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich: do 10 pkt 

ocena bardzo dobry 10 pkt 

ocena dobry plus 8 pkt 

ocena dobry 4 pkt 

ocena dostateczny plus 2 pkt 

ocena dostateczny 1 pkt 

w przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na podstawie 

najwyższej jakości osiągnięć naukowych („Diamentowy Grant”, „Perły 

Nauki”) 
10 pkt 

(zgodnie z przepisami dotyczącymi uzyskiwania stopnia naukowego 

doktora w dyscyplinie nauk teologicznych wymagane jest 

przedstawienie dyplomu studiów z teologii) 
 

Osiągnięcia naukowe (punkty przyznane za maksymalnie trzy 

udokumentowane osiągnięcia):1 

łącznie nie 

więcej niż 15 

pkt 

autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej nie pokrywającej się z 

treścią pracy dyplomowej (artykuł naukowy, monografia, rozdział w 

monografii) 

5 pkt 

udział w projektach badawczych instytucji naukowych 5 pkt 

referat naukowy na konferencji międzynarodowej lub krajowej 5 pkt 

                                                           
1 W przypadku wykazania przez kandydata innych form aktywności naukowej, niż te, które 

zostały ujęte w powyższym wykazie, punktacja zostanie przyznana na podstawie uzgodnień 

wszystkich członków komisji rekrutacyjnej. 



Inne osiągnięcia (punkty przyznane za maksymalnie trzy 

udokumentowane osiągnięcia):2 

łącznie nie 

więcej niż 5 

pkt 

nagrody i wyróżnienia za działalność naukową (przyznane przez 

dziekana, rektora, towarzystwo naukowe lub ministra) 
2 pkt 

staż w instytucjach naukowych 2 pkt 

współudział w organizacji konferencji naukowej 2 pkt 

popularyzacja nauki w środkach społecznego przekazu lub inna 

działalność popularyzatorska w dziedzinie nauk teologicznych 
2 pkt 

działalność ukierunkowana na współpracę z otoczeniem społeczno-

gospodarczym 
2 pkt 

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej: 

łącznie nie 

więcej niż 50 

pkt 

wiedza oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań 

oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej: 
0-45 pkt 

- wiedza oraz kompetencje kandydata w zakresie teologii biblijnej 

i patrologii  
0-15 pkt 

- wiedza oraz kompetencje kandydata w zakresie teologii 

praktycznej, homiletyki i komunikacji społecznej  
0-15 pkt 

- wiedza oraz kompetencje kandydata w zakresie filozofii i teologii 

systematycznej  
0-15 pkt 

znajomość elementów metodologii badań właściwych dla wskazanej 

dyscypliny 
0-5 pkt 

                                                           
2 W przypadku wykazania przez kandydata innych form aktywności, niż te, które zostały ujęte 

w powyższym wykazie, punktacja zostanie przyznana na podstawie uzgodnień wszystkich 

członków komisji rekrutacyjnej. 



Ocena projektu badawczego: 

łącznie nie 

więcej niż 20 

pkt 

umiejętność sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu 

badawczego 
0-6 pkt 

ocena pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania 

sposobu rozwiązania 
0-8 pkt 

ocena metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny oraz znajomości 

stanu badań wraz z podstawową bibliografią 
0-6 pkt 

 


