1. Jak intensywny jest program na pierwszym roku? Czy można pogodzić realizowanie programu Szkoły Doktorskiej
z pracą zawodową?
 Pierwszy rok jest kluczowy w tworzeniu warsztatu badawczego, więc siłą rzeczy jest obciążający
czasowo. Wszystko zależy zatem od pracy zawodowej. Zasadniczo, doktorat w Szkole Doktorskiej jest
pracą bardzo angażującą czasowo i trudną do pogodzenia z regularną pracą zawodową. Warto
pamiętać, że każdy Doktorant otrzymuje stypendium, wynoszące ok. 2200 zł netto miesięcznie. Wielu
z naszych Doktorantów godzi jednak kształcenie i pracę bez większych przeszkód, ponieważ plan zajęć
układany jest w znacznej mierze indywidualnie i pozwala na dopasowanie kursów do godzin pracy.
Należy mieć jednak na uwadze, że niektóre zajęcia odbywają się nieregularnie, a ponadto, że
przygotowywanie doktoratu często wymaga wyjazdów studyjnych, kwerend, etc.
2. Czy przy procesie rekrutacji w 1 etapie przy składaniu propozycji projektu badawczego konieczne jest już
wskazanie opiekuna tego projektu i dokładnej jednostki w ramach Wydziału Humanistycznego UJ gdzie będzie
realizowany projekt?
 We wniosku jest część, w której Kandydat wpisuje uzasadnienie wyboru jednostki UJ, w której będzie
realizować projekt. A zatem jest to nieodzowny element. Nie ma potrzeby wskazywania promotora, ale
jest to mile widziane. Niezbędna jest opinia samodzielnego pracownika naukowego, który może
sprawować opiekę nad Doktorantem. Opinia nie musi być od osoby będącej pracownikiem UJ.
3. Czy dopuszczalna jest nadal forma studiów doktorskich w trybie eksternistycznym?
 Nie ma takiej możliwości. To nie są studia, to jest udział w procesie kształcenia, który stwarza możliwości
i wspiera proces powstawania rozprawy doktorskiej.
4. Jak wygląda rekrutacja do szkoły doktorskiej osób, które studia ukończyły na innej uczelni niż UJ? Czy czymś się
różni?
 Nie, rekrutacja osób spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego przebiega na tych samych zasadach.
5. Czy wymagana jest znajomość języka angielskiego czy może to być inny język?
 Język angielski jest jednym z dwóch głównych języków, którymi posługujemy się w Szkole. Proces
kształcenia odbywa się w j. polskim i j. angielskim.
6. Czy jest możliwość samodzielnego wyboru opiekuna projektu badawczego? Na którym etapie rekrutacji warto
porozmawiać z opiekunem?
 Dobrze jest zrobić rozeznanie przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, by mieć pewność, że jest
osoba, która ma kompetencje do opieki nad Doktorantem. Docelowym miejscem, w którym pracują
Promotorzy, są Wydziały - informacje znajdują się na stronie Szkoły. Opiekuna wybiera się samodzielnie
- najlepiej porozmawiać z nim o tym jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji.
7. Czy tworzenie projektu badawczego i przygotowanie wniosków zajmuje dużo czasu?
 Jest to kwestia zależna od osoby przygotowującej wniosek. Warto poświęcić około miesiąca na
dokładne przygotowanie wniosku.
8. Czy można przystąpić do rekrutacji przed obroną pracy magisterskiej?
 Można przystąpić przed obroną pracy magisterskiej. Nie ma konieczności posiadania dyplomu,
natomiast należy zapoznać się wówczas z zasadami rekrutacji dla osób znajdujących się w takiej sytuacji.
9. Czy istnieją wymagania co do języka, w którym powinien być zredagowany tekst będący potwierdzeniem
kompetencji badawczych? Czy tekst ten powinien być typowym artykułem naukowym czy też dopuszczalna jest
forma np. recenzji przekładu?
 Tylko w języku polskim lub angielskim. Przykładowy tekst ma potwierdzać kompetencje badawcze
i powinien być tekstem napisanym (autorstwo) Kandydata. Może być to artykuł, tylko musi zmieścić się
w limicie (to może być część artykułu).

10. Czy kandydat zagraniczny powinien znać również język polski czy język angielski jest wystarczający?
 Język angielski jest zupełnie wystarczający.
11. Czy rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski lub angielski?
 Jak najbardziej, przykładowo niektórzy nasi Doktoranci, będący absolwentami neofilologii,
przygotowują rozprawy we własnych językach wykładowych.
12. Czy możliwe jest dołączenie dyplomu studiów magisterskich, jeśli obrona odbywa się we wrześniu?
 Tak, jest to możliwe. Dyplom jest potrzebny dopiero przy wpisie do szkoły.
13. Czy esej dołączany do aplikacji musi być związany z tematyką doktoratu, czy może podejmować inny (bliski)
temat?
 Nie musi. Możliwa jest forma eseju bądź rozprawy. Może być to również część pracy magisterskiej.
Istnieje limit znaków (18 000 ze spacjami), którego Kandydaci muszą się trzymać. Ważne, aby dokument
stanowił potwierdzenie kompetencji badawczych.
14. Jeżeli Wydział Polonistyki oferuje 3 stypendia w ramach Nauk o religii i kulturze, to jest już określone, ile z nich
dotyczy Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, a ile Katedry Performatyki, czy to będzie zależało
od ilości kandydatów, którzy pomyślnie przejdą rekrutację i tego, czego będą dotyczyły ich projekty?
 Stypendia fundowane są przez Wydział, bez jakiegokolwiek przyporządkowania do konkretnych Katedr.
15. Jeśli chciałabym prowadzić badania przy wykorzystaniu języka obcego (innego niż język angielski), to muszę
podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazać się jego biegłą znajomością? Czy należy znać go na jakimś konkretnym
poziomie i przedstawić certyfikat?
 Certyfikat lub inne potwierdzenie jest wskazane i pokaże Komisji, że ten projekt będzie mógł być
zrealizowany. To będzie przedmiotem oceny Kandydata i jego kompetencji badawczych.
16. Jak wygląda procedura wyboru opiekuna projektu badawczego w przypadku osób, które studia magisterskie
kończą na innej uczelni niż UJ?
 Wszystko wygląda tak samo. Wybór opiekuna to indywidualna decyzja, a wyznaczenie promotora musi
odbyć się do 3 miesiąca od przyjęcia do Szkoły. Najlepiej wcześniej zrobić rozpoznanie.
17. Czy opiekun i promotor to różne osoby?
 Opiekunem jest samodzielny pracownik naukowy. Może być to dowolna osoba, która jest uprawniona
do prowadzenia doktorantów. Jego opinia potrzebna jest, aby móc ubiegać się o miejsce w Szkole
Doktorskiej. W trakcie kształcenia w Szkole, jest tylko Promotor, który wyznaczany jest do 3 miesiąca
od przyjścia do Szkoły.
18. Chciałabym mieć dwóch promotorów – jednym z nich byłby pracownik UJ, a drugim pracownik zagranicznej
uczelni i w związku z tym chciałabym pisać rozprawę doktorską w języku angielskim. W regulaminie dostępnym
na stronie znalazłam informację, że wyznaczenie promotora/promotorów następuje dopiero w terminie do 3
miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. Czy powinnam w jakiś sposób zaznaczyć swoje plany już w procesie
rekrutacji i dostarczyć dwie opinie od obu potencjalnych promotorów?
 Nie ma takiej konieczności.
19. Czy dokumenty w procesie rekrutacji powinny być w języku, w którym planuję pisać doktorat?
 Tylko po polsku lub po angielsku.
20. Czy do opisu projektu i jednoautorskiego tekstu mogą być dołączone ilustracje?
 Oczywiście, mogą być zamieszczone pod warunkiem, że stanowią integralną część artykułu.
21. Czy do uzyskania przy rekrutacji punktów za ukończenie 2 kierunków studiów magisterskich wystarczy
zaświadczenie o przeprowadzonej obronie (jeżeli odbyłaby się ona w niedługim czasie przed zamknięciem
rekrutacji), czy też konieczne jest wcześniejsze odebranie gotowego dyplomu?
 Do uzyskania punktów za ukończenie dwóch kierunków studiów magisterskich wystarczy zaświadczenie
o obronie, dyplom nie jest potrzebny.
22. Dzień dobry, czy można wziąć promotora z innego wydziału (np. historycznego), będąc np. na wydziale
polonistyki?
 Jest to możliwe, ale będzie najpewniej wymagany współpromotor lub promotor pomocniczy z Wydziału
Polonistyki.
23. Czy zdanie egzaminu w Centrum Językowym UJ jest jakąś formą potwierdzenia znajomości języka?
 Każdy egzamin lub zaświadczenie o znajomości języka jest wystarczającym potwierdzeniem jego
znajomości.

24. Na ile wcześniejsze osiągnięcia naukowe (czynny udział w konferencjach, artykuły) są istotne przy procesie
rekrutacji i czy mogą przesądzić o przyjęciu do Szkoły? Jeśli tak, w jaki sposób są punktowane?
 W formularzu w IRK jest rubryka, gdzie należy wpisać opublikowane artykuły. To będzie przedmiot
rozmowy kwalifikacyjnej i oceny ze strony Komisji. Udział nie jest jednak decydujący. Przede wszystkim
liczy się świetny pomysł na doktorat opisany w projekcie. Konferencje nie są uwzględniane.
25. Czy wybierając program (np. Nauki o Kulturze i Religii), należy od razu szczegółowo wskazać jednostkę? (np. nie
tylko Wydział Polonistyki, ale Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na tymże Wydziale?)
 Należy przedłożyć szczegółowe uzasadnienie wyboru jednostki, więc należy wiedzieć, gdzie się będzie
realizować badania
26. Jeżeli mam w formularzu wpisane wszystkie swoje publikacje, podczas rozmowy rekrutacyjnej Komisja sama
mnie o nie zapyta i będzie przewidziany czas na to, by o tym opowiedzieć? W regulaminie rekrutacji jest
informacja o tym, że osiągnięcia będą oceniane, natomiast zastanawiałam się, jak wygląda przebieg rozmowy.
 Tak. Można również zawrzeć informacje o publikacjach w autoreferacie własnego projektu na początku
rozmowy, jeśli są one związane z projektem. Sam autoreferat powinien być krótki, ok. 5-7 minut.
Następnie kandydat odpowiada na pytania od członków komisji.
27. Czy wymagany jest jakiś minimalny poziom znajomości języka (oprócz angielskiego)?
 Minimalny poziom znajomości głównego języka obcego to B2, czyli obowiązujący absolwentów studiów
magisterskich. Co do pozostałych języków, nie ma takich ograniczeń.
28. Czy projekt pracy doktorskiej przedstawiony w procesie rekrutacji jest zobowiązujący?
 Projekt doktorski jest tym, co ocenia Komisja i określa zasadność przyjęcia Kandydata. Zmiany są,
oczywiście, dopuszczalne, najpóźniej do oceny śródokresowej (końca drugiego roku). Natomiast zmiana
radykalna musi być bardzo dobrze uzasadniona i skonsultowana z Kierownikiem Programu, a wcześniej
Promotorem.
29. Mam egzamin magisterski najpewniej dopiero we wrześniu i wiem, że już było o to pytanie, ale w informacjach
o rekrutacji pisze, że należy podać termin obrony - tylko, że tego terminu nie będę miał zapewne aż do sierpnia.
Jak to wygląda dokładnie z tym rekrutowaniem się przed obroną?
 Chodzi o planowany termin obrony, nie zaś dokładny termin. Potrzebne jest stosowne poświadczenie
z jednostki, w której realizowane są studia II stopnia.
30. Czy wszystkie specjalizacje, w pierwszym etapie rekrutacji, są rozpatrywane łącznie w obrębie Szkoły Doktorskiej
Nauk Humanistycznych? Czy każda ze specjalizacji ma odrębną komisję rekrutacyjną?
 Każdy z programów (dyscyplinowych) ma odrębną komisję rekrutacyjną oraz pulę stypendiów.
31. Czy z dyplomem magistra kognitywistyki można rekrutować się na program językoznawczy z realną nadzieją na
przyjęcie?
 Oczywiście! Szkoła ma charakter interdyscyplinarny, więc wcześniejsze wykształcenie nie ma w tym
zakresie takiego znaczenia. Ważne jednak, aby projekt odpowiadał dyscyplinie, w której ma być
realizowany.
32. Biorąc pod uwagę że większość kierunków humanistyczych jest w pewnym stopniu interdyscyplinarna,
zastanawiam się czym wyróżnia się "Interdyscyplinarny program doktorski"? Jakie jest jego założenie?
 Założenie jest następujące: są projekty, które z racji charakteru badań wykorzystują wiele różnych
metod i potrzebują wsparcia wielu specjalistów spoza jednego programu i jednej dyscypliny, wówczas
program interdyscyplinarny jest najlepszym rozwiązaniem. To jest program promujący badania
interdyscyplinarne od samego początku ich prowadzenia i w fazie ich realizacji. Jest również dobrym
rozwiązaniem dla doktorantów, którzy chcieliby prowadzić badania na pograniczu nauk
humanistycznych i społecznych. W chwili obecnej w programie interdyscyplinarnym kształci się dwoje
doktorantów-uczestników
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(https://incet.uj.edu.pl) Nadmienię jeszcze, że w tym roku program interdyscyplinarny powiązany
będzie z sekcją HERITAGE programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Rekrutacja na ten
program odbędzie się w nieco późniejszym terminie niż rekrutacja w trybie zwykłym.
33. Czy gdyby mój projekt łączył religioznawstwo, buddologię oraz wiedzę o Japonii, to byłby interdyscyplinarny?
Instytuty i Katedry zajmujące się tymi tematami wszystkie wchodzą w skład "Program Doktorski: Nauki
o kulturze i religii".



Program nauki o kulturze i religii jest z natury interdyscyplinarny, więc nie ma konieczności
rekrutowania się do programu interdyscyplinarnego. Tutaj należy rozważyć przede wszystkim to, jaki
projekt ma charakter i czy wymaga współpracy z badaczami spoza programu i dyscypliny nauki
o kulturze i religii, czyli czy na przykład będzie potrzebna pomoc lub zastosowanie metod nauk
społecznych.

