Wydział

Wydział Orientalistyczny

Nazwa studiów

Studia Doktoranckie

Nazwa studiów po
angielsku

Ph.D. Oriental Studies – Language and Culture

Uprawnienia do
nadawania stopnia
naukowego

doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,
doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Kierunek/specjalność
studiów

kierunek: językoznawstwo i literaturoznawstwo
specjalności:
orientalistyka: afrykanistyka, arabistyka, hebraistyka, indologia, iranistyka,
japonistyka, koreanistyka, sinologia, turkologia, mongolistyka i tybetologia,
kultura Wschodu Starożytnego – hetytologia, studia wschodnie

Czas trwania studiów

4 lata

Forma studiów

niestacjonarne

Język studiów

język angielski

Limit miejsc

15

Wymagane dokumenty

- podanie z systemu IRK,
- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów
II stopnia,
- życiorys,
- 3 zdjęcia,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement/wyciąg
z indeksu),
- informacja o znajomości języka angielskiego i języka orientalnego,
- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- informacja o aktywności naukowej kandydata (w szczególności
o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach
naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach),
- projekt badawczy (o objętości 2 stron ~ 4000 znaków),
- opinia profesora rekomendującego na studia doktoranckie dotycząca pracy
naukowej i dydaktycznej kandydata,
- zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Orientalistycznego
na opiekę naukową nad kandydatem.

Termin otwarcia IRK

od 01 do 31 sierpnia 2016 r.

Termin przyjmowania
dokumentów

od 01 do 31 sierpnia 2016 r.

Termin egzaminów

Bez egzaminów.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę projektu badawczego,
ocenę aktywności naukowej, średnią ze studiów I i II stopnia kandydata albo
jednolitych studiów magisterskich.

1. Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów.
Maksymalna liczba punktów wynosi 30, z czego maksymalnie za:
projekt badawczy - 20 pkt.,
aktywność naukową - 5 pkt.,
średnią ze studiów - 5 pkt.,
2. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 40%
maksymalnej liczby punktów.
Termin ogłoszenia
wyników

15 września 2016 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- strona internetowa: http://www.orient.uw.edu.pl

Koszt za studia

Uwagi

2000 Euro/semestr, 200 Euro – jednorazowa opłata rekrutacyjna
Dokumenty należy przesyłać na adres:
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Orientalistycznego
Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

