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Uchwała Nr 7/ 2017/2018 

Rady Instytutu Socjologii UAM 
 

z dnia 06 listopada 2017  roku 

 

 

w sprawie  zasad prowadzenia i zaliczania seminariów doktoranckich w Instytucie 

Socjologii od roku akademickiego 2017/2018 

 

1. Seminarium doktoranckie prowadzone są przez opiekunów / promotorów doktorantów 

i mają formę indywidualnych lub zespołowych spotkań w wymiarze 30 godzin 

rocznie, 1 pkt. ECTS. 

2. Warunkiem zaliczenia seminarium doktoranckiego jest uzyskanie pozytywnej opinii 

opiekuna / promotora o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej oraz spełnienie następujących warunków: 

a. na koniec I roku: przygotowanie zaakceptowanego przez opiekuna naukowego 

wstępnego konspektu rozprawy doktorskiej i złożenie go Kierownikowi 

studiów doktoranckich w terminie do 30 czerwca danego roku akademickiego; 

b. na koniec II roku: złożenie do Rady Naukowej IS UAM w Poznaniu w 

terminie do 30 czerwca danego roku akademickiego dokumentów 

wymaganych do otwarcia przewodu doktorskiego; 

c. na koniec III roku:  

i. w przypadku rozprawy przygotowywanej w formie manuskryptu 

opracowanie co najmniej 50% planowanej pracy (jeżeli ma ona 

wyłącznie wymiar teoretyczny) lub przeprowadzenie co najmniej 50% 

planowanych badań (jeżeli ma ona charakter empiryczny); 
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ii. w przypadku rozprawy przygotowanej w formie jednolitego 

tematycznie zbioru publikacji opublikowanie (przyjęcie do druku) co 

najmniej jednej pracy, która stanowi część tego zbioru; 

d. na koniec roku IV: przygotowanie co najmniej 75% planowanej rozprawy lub 

opublikowanie (przyjęcie do druku) co najmniej dwóch prac, które stanowić 

mają część jednolitego tematycznie zbioru publikacji. 

3. Punkty 2a, 2b i 2c obowiązują doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie od 

roku akademickiego 2017/2018. 

 

Uchwała podjęta została większością głosów w głosowaniu jawnym: 18  głosów  „za”, 7 

głosów „wstrzymujących się” 

 Uprawnionych do głosowania 45 osób, obecnych w trakcie głosowania 25 osób. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         


