Nazwa studiów: studia doktoranckie
Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
Dziedzina nauki oraz dyscyplina naukowa, do których odnoszą się efekty kształcenia:
nauki humanistyczne, literaturoznawstwo
Studia trzeciego stopnia a misja Uczelni:
Prowadzenie studiów trzeciego stopnia w zakresie literaturoznawstwa jest związane z misją
słupskiej Uczelni, a dokładnie z realizacją nowych wyzwań dydaktycznych, odpowiednio
dbając o poziom kształcenia i dopasowując swą ofertę edukacyjną do wymogów szybko
zmieniającego się rynku pracy. Powstanie i prowadzenie studiów trzeciego stopnia wynika ze
współpracy środowiska Uczelni z organizacjami społecznymi regionu.
Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia absolwentów studiów:
Studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej
dziedzinie, przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania
stopnia naukowego doktora.
Wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczący w procesie określania koncepcji
Kształcenia: Instytut Polonistyki (AP w Słupsku), Instytut Neofilologii (AP w Słupsku),
Instytut Filologii Polskiej (Uniwersytet Zielonogórski)
Rekrutacja:
Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
- oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
kandydata poświadczoną przez upoważnionego pracownika AP
- dwa aktualne zdjęcia kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych
Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dziekan
Wydziału, Kierownik Studium, Dyrektor Instytutu Polonistyki.
Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- rozmowę kandydata z członkami komisji rekrutacyjnej, której celem jest ustalenie
predyspozycji kandydata do pracy naukowej
- analizę dokumentów kandydata.
Komisja rekrutacyjna dokonuje przyjęć na studia doktoranckie według listy rankingowej
kandydatów, będącej wynikiem postępowania kwalifikacyjnego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów doktoranckich potrafi prowadzić samodzielnie badania naukowe, w tym
także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
Absolwent ma kompetencje i umiejętności we współpracy naukowej w zespołach
badawczych, w tym również międzynarodowych;
Absolwent przygotował w formie publikacji naukowej (druk zwarty lub co najmniej jedna
publikacja naukowa przyjęta do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co
najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji
naukowej lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego);
Absolwent zrealizował cały program studiów, obejmujący zajęcia obowiązkowe,
fakultatywne i praktyki zawodowe;
Absolwent zdał egzaminy doktorskie oraz przygotował rozprawę doktorską pod opieką
promotora albo promotora i promotora pomocniczego;
Absolwent uczestniczył w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów doktoranckich wg aktualnego
wzoru zatwierdzonego przez MNiSzW.
Zakończenie studiów oraz dyplomy:
Zakończenie studiów oraz uzyskanie dyplomu ich ukończenia jest równoznaczne z realizacją
wszystkich zajęć wynikających z programu studiów.
Student może przystąpić do procedury egzaminów doktorskich i publicznej obrony pracy
doktorskiej. Pozytywne zakończenie procedury doktorskiej skutkuje uzyskanie tytułu doktora
nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
Studia trzeciego stopnia spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.

