
UCHWAŁA SENATU 

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 

Nr 38/2017/2018 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

___________________________________________________________________________

_______ 

  

w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego  na stacjonarne międzywydziałowe (środowiskowe) studia doktoranckie 

w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu  na rok akademicki 2018/2019 realizowane 

w języku polskim i w języku angielskim 

 

 

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 t.j. z późn. zm.) oraz § 31 ust. 1 pkt 2) i § 85 ust. 1 Statutu 

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w głosowaniu jawnym, Senat UAP, postanowił: 

 

§ 1 

Uchwala się „Regulamin organizacji i przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  na 

stacjonarne międzywydziałowe (środowiskowe) studia doktoranckie w Uniwersytecie 

Artystycznym w Poznaniu  na rok akademicki 2018/2019 realizowane w języku polskim i w 

języku angielskim”,  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

liczba uprawnionych do głosowania: 35 

z tego obecnych:    31 

za:      31      

przeciw:       0      

wstrzymujących się:       0 

 

 

 
Załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nr 38/2017/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 



 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 NA STACJONARNE MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA DOKTORANCKIE  

W UNIWERSYTECIE ARTYSTYCZNYM W POZNANIU 

 NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 

REALIZOWANE W JĘZYKU POLSKIM I JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu prowadzi międzywydziałowe środowiskowe stacjonarne studia 

doktoranckie (studia III stopnia) w dziedzinie „sztuki plastyczne” w dyscyplinach artystycznych „sztuki 

piękne” i „sztuki projektowe” na Wydziałach:  

- Architektury i Wzornictwa, 

- Grafiki i Komunikacji Wizualnej, 

- Sztuki Mediów, 

- Malarstwa i Rysunku, 

- Rzeźby. 

 

§ 2 

Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie w UAP odbywa się w drodze konkursu, 

którego elementami jest sprawdzian kwalifikacyjny oraz ocena jego wyników. 

 

II. Organy 

 

§ 3 

Właściwy dziekan powołuje wydziałową komisję rekrutacyjną na studia doktoranckie (zwaną dalej 

„komisją”) do przeprowadzenia konkursu na studia doktoranckie na właściwym wydziale oraz ustanawia 

jej przewodniczącego i sekretarza. 

 

§ 4 

1. Komisja składa się z:  

 dziekana właściwego wydziału lub wskazanej przez niego osoby, 



 członka rady naukowej studiów doktoranckich reprezentującego właściwy wydział, 

 kierowników katedr lub wskazanych przez nich osób. 

2. Członkiem komisji może być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. 

§ 5 

Przewodniczący komisji kieruje jej działalnością i podejmuje decyzje niezastrzeżone dla całej komisji i dla 

innych organów UAP. 

 

§ 6 

Sekretarz komisji dba o obsługę administracyjno-techniczną pracy komisji. 

 

 

III. Dokumenty 

§ 7  

1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów spełniających wymagania wskazane w 

niniejszym Regulaminie, którzy do dnia 14 września 2018 r. zarejestrują się w internetowej rekrutacji 

kandydata (IRK) w systemie e-dziekanat Akademus. 

2. Przy internetowej rekrutacji kandydaci zobowiązani są: 

a) Zarejestrować się w systemie e-dziekanat (zgodnie z podaną instrukcją) 

b) Wypełnić formularz rejestracyjny (należy uzupełnić informacje: Zdjęcie; Dane osobowe i adresy, 

Wykształcenie - określić wydział oraz kierunek ukończonych studiów; zgodnie z informacjami 

podanymi na stronie) 

c) Dodać kandydaturę 

d) Dołączyć pliki (PDF, doc, odt lub skan dokumentu) zawierające: 

a. życiorys, 

b. listę udokumentowanej aktywności artystycznej zawierającej wykaz osiągnięć 

artystycznych lub projektowych ze szczególnym uwzględnieniem otrzymanych nagród, 

stypendiów twórczych, udziału w wystawach zbiorowych konkursach, plenerach, 

ruchach artystycznych oraz odbywanych staży, z wyróżnieniem dokonań po uzyskaniu 

tytułu zawodowego magistra, 

c. krótki pisemny opis zainteresowań i planów  artystyczno - projektowo - badawczych w 

kontekście przewidywanej pracy doktorskiej wraz ze wskazaniem Wydziału i dyscypliny, 

na którą kandydat aplikuje, 

d. zamieścić kserokopię dowodu osobistego. 



e. zamieścić kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym 

magistra, w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, 

uznany, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem studiów 

magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia). 

f. aktualne (ważne w okresie 1 roku) zaświadczenie lekarskie wystawione wyłącznie 

przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów 

doktoranckich. Skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawia uczelnia, a dla 

kandydatów spoza Poznania wystawiane będą na podstawie nadesłanej prośby. 

g. dowód opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny (wysokość opłaty 150,00 zł). 

       

Numer rachunku bankowego: 93 1020 4027 0000 1402 1425 6590 

z dopiskiem: opłata za sprawdzian kwalifikacyjny studia doktoranckie   

 

3. W przypadku, gdy kandydatem przystępującym do konkursu jest osoba niepełnosprawna powinna ona 

zgłosić ten fakt w formie pisemnego oświadczenia (ze wskazaniem stopnia i rodzaju 

niepełnosprawności) na etapie rekrutacji, celem ustalenia sposobu przeprowadzenia sprawdzianu w 

sposób zapewniający pełną możliwość uczestnictwa w nim tej osoby. 

 

IV. Tryb przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego 

 

§ 8 

1. Sprawdzian kwalifikacyjny ma charakter konkursowy i jest przeprowadzany z zastosowaniem systemu 

punktowego. 

2. Ocenie podlegają trzy elementy wymienione poniżej, z których kandydat może uzyskać od 0 do 50 

punktów: 

2.1. Autoprezentacja dorobku artystycznego lub projektowego w formie prezentacji multimedialnej, 

obejmująca przede wszystkim prace powstałe od uzyskania stopnia magistra lub powstałe poza 

programem realizowanym w ramach studiów na uczelni artystycznej oraz osiągnięcia zawodowe 

(0-20 pkt), 

2.2. Lista udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierająca wykaz osiągnięć 

artystycznych lub projektowych, z wyróżnieniem dokonań po uzyskaniu tytułu zawodowego 

magistra, (0-10 pkt), 

2.3. Rozmowa kwalifikacyjna (0-20 pkt). 



Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy autoprezentacji oraz problematyki planowanej pracy doktorskiej, 

zainteresowań i planów artystyczno-projektowo-badawczych. 

3. Komisja rekrutacyjna ustala listę według sumy zdobytych przez kandydatów punktów. 

4. Limit przyjęć na rok akademicki 2018/2019 na stacjonarne studia doktoranckie na poszczególne 

wydziały to jedna osoba na każdą katedrę prowadzącą kierunek z obszaru sztuki z każdego z tych 

wydziałów. 

§ 9 

1. Sprawdzian kwalifikacyjny na stacjonarne studia doktoranckie odbędzie się dnia 20 września 2018 r. 

od godziny 10:00. Istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu konkursu. 

2. O numerze sali, w której odbędzie się sprawdzian kwalifikacyjny kandydaci zostaną powiadomieni 

pocztą elektroniczną. 

3. Do sprawdzianu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy zarejestrowali 

komplet wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie, zgodnie z §7 ust.1.  

4. Na sprawdzian kwalifikacyjny na stacjonarne studia doktoranckie należy przynieść: 

 dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport); 

 autorską dokumentację, o której mowa w  §8 ust. 2 pkt. 2.1, 2.2. 

 

§ 10 

1. Kandydaci, którzy otrzymali największą łączną liczbę punktów w ramach ustalonego limitu są 

przyjmowani na pierwszy rok stacjonarnych studiów doktoranckich na określonym wydziale. Dotyczy 

to osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu. 

2. Pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie minimum 26 punktów w sumie z całego sprawdzianu 

kwalifikacyjnego. 

3. Uzyskanie 0 punktów z jakiegokolwiek elementu sprawdzianu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje 

kandydata. 

4. W przypadku gdy po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym liczba kandydatów z taką samą ilością 

punktów przekroczy limit miejsc określonych przez Senat UAP, żadna z tych osób nie zostanie przyjęta 

na studia doktoranckie. 

§ 11 

1. Listę osób przyjętych na studia trzeciego stopnia ogłasza Przewodniczący Komisji. 

2. Ogłoszenie listy osób przyjętych nastąpi w dniu następnym po zakończeniu konkursu.  

3. Każdemu kandydatowi, który przystąpi do sprawdzianu doręczona zostanie decyzja w przedmiocie 

wyniku postępowania kwalifikacyjnego, określająca wynik egzaminu (pozytywny/negatywny), liczbę 

punktów oraz wskazanie, co do przyjęcia na studia doktoranckie bądź odmowy przyjęcia. 



§ 12 

1. Rekrutacja cudzoziemców (w tym spoza obszaru Unii Europejskiej) na stacjonarne studia doktoranckie                          

w UAP prowadzone w języku polskim i w języku angielskim, odbywa się na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie.  

2. Dla cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej: 

 studia doktoranckie realizowane  języku polskim i w języku angielskim są odpłatne, 

 nie obowiązują limity, o których mowa w §8 ust. 2. 

3. Dla cudzoziemców: 

 studia doktoranckie realizowane  w języku angielskim są odpłatne, 

 nie obowiązują limity, o których mowa w §8 ust. 2. 

 

 

§ 13 

1. Od decyzji Komisji służy odwołanie do rektora w terminie czternastu dni od doręczenia decyzji. 

2. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia 

doktoranckie. 

3. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 

 

 

 

 
 

 


