
 

  

 

 

Załącznik Nr 3a 

      do Uchwały Nr 8/2021/2022 

                                        Senatu UKW 

 z dnia 22 lutego  2022 r.  

 

Protokół indywidualny 

z postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej UKW 

w roku akademickim 2022/2023 
dla kandydatów z dziedziny sztuki 

 

Dyscyplina: sztuki muzyczne 

Imię i nazwisko: 

PESEL:  

Postępowanie kwalifikacyjne 

 

ETAP 1  

Analiza dokumentów złożonych przez kandydata 

 

1. Średnia ocen z toku studiów (0-5 punktów): 

 

Liczba punktów przyznana przez komisję:  

 

2. Aktywność artystyczna kandydata (do 10 punktów), w tym: 

działalność artystyczna   

nagrania płytowe  

programy radiowe i TV  

łącznie  
 

3. Dodatkowa aktywność naukowa/artystyczna kandydata (do 5 punktów): 

artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym/studenckim/doktoranckim  

czynny udział w konferencji międzynarodowej   

czynny udział w konferencji krajowej/lokalnej   

czynny udział w konferencji studenckiej/doktoranckiej  

udział w międzynarodowym konkursie lub festiwalu muzycznym  

udział w krajowym konkursie lub festiwalu muzycznym  

praca w kołach naukowych  

udział w programach wymiany studentów  

nagrody, wyróżnienia w zakresie sztuk muzycznych, stypendia naukowe  

wolontariat  

łącznie  

 



 

  

 

 

ETAP 2 

Rozmowa kwalifikacyjna  

Potencjał naukowy lub artystyczny kandydata (do 30 punktów), w tym: 

 1 2 3 4 

umiejętność sformułowania i 

przedstawienia problemu badawczego 

na tle dotychczasowego stanu badań w 

tym zakresie lub omówienie drogi do 

uzyskania osiągnięcia artystycznego                  

    

propozycja sposobu rozwiązania 

przedstawionego problemu badawczego 

lub uzyskania osiągnięcia artystycznego  

    

wiedza merytoryczna i świadomość 

metodologiczna kandydata w zakresie 

omawianej tematyki badawczej lub 

artystyczne, w tym znajomość literatury 

przedmiotu z zakresu omawianej 

/badanej problematyki                    

    

umiejętność prowadzenia dyskusji 

naukowej  
    

Łącznie 

 

    

 

Końcową ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnia liczba punktów przyznanych przez 

każdego z członków komisji rekrutacyjnej w każdej z trzech kategorii. 

 

Wynik końcowy: …………………punktów 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego 

 

Średnia ocen z toku studiów  

(0-5 punktów) 

 

Aktywność naukowa lub 

artystyczna kandydata  

(do 10 punktów) 

 

Dodatkowa aktywność kandydata 

(do 5 punktów) 

 

Potencjał naukowy lub 

artystyczny kandydata  

(do 30 punktów) 

 

Łącznie:  



 

  

 

 

Do uzyskania pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest otrzymanie 
przez kandydata co najmniej 26 punktów rekrutacyjnych, w tym co najmniej 15 punktów podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej 

 

 

Rozstrzygnięcie Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej  

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

 

Kandydat uzyskał pozytywny/negatywny wynik w postępowaniu 

kwalifikacyjnym i został/nie został zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły 

doktorskiej w ramach limitu miejsc/z listy rezerwowej*.  

 

Podpisy członków komisji rekrutacyjnej: 

 
 

 
 

 
 

 
 

*niepotrzebne skreślić 


