
KROK PIERWSZY:
maj - czerwiec 2019: spotkania informacyjne w krajach macie-
rzystych. Szczegóły na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej:
(w języku polskim)  www.szkoladoktorska.ujd.edu.pl/ster
oraz (w języku angielskim) www.phd-studies.ujd.edu.pl/ster
Termin rejestracji na spotkania informacyjne
poprzez stronę internetową programu STER:
7 dni przed planowanym spotkaniem.

KROK DRUGI:
7-12 lipca 2019: Szkoła Letnia, zorganizowana na terenie UJD w Częstochowie. W pro-
gramie: warsztaty językowe, wykłady, spotkania z potencjalnymi promotorami.

KROK TRZECI:
12–13 lipca 2019: Konferencja dla Młodych Naukowców, zorganizowana na terenie UJD 
w  Częstochowie. W  programie: prezentacja indywidualnych projektów badawczych 
(przez kandydatów), merytoryczna dyskusja z innymi kandydatami oraz kadrą nauko-
wą UJD, spotkanie z potencjalnymi promotorami.

Rejestracja online na Szkołę Letnią oraz Konferencję: do  15 czerwca 2019 r. Warunkiem 
koniecznym rejestracji jest krótki opis zainteresowań badawczych kandydata.

Informacje o  zakwalifikowaniu kandydata do udziału w  Szkole Letniej i  Konferencji 
ogłoszone zostaną do 30 czerwca 2019 r.

UWAGA: Bezpłatne zakwaterowanie i posiłki podczas Szkoły Letniej i Konferencji dla 
kandydatów, którzy przedstawią najciekawsze opisy projektów.

KROK C ZWART Y:
15-16 lipca 2019: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UJD 
w ramach programu STER.

Informacje o przyjęciu kandydata do Szkoły Doktorskiej ogłoszone zostaną nie póź-
niej niż 20 lipca 2019 r.

Gwarantowane 

stypendium!

6 maja otwieramy nabór:
PROGRAM STER

– studia w Polsce
w Szkole Doktorskiej

w Częstochowie

Pro ce s  rek r u t ac j i : Myślisz o doktoracie
w dziedzinie nauk
humanistycznych?

Jesteś cudzoziemcem i chcesz
napisać doktorat w Polsce?



• nieodpłatne studia trwające 
8 semestrów w systemie stacjo-
narnym

• program kształcenia w języku 
polskim lub w języku angielskim 

• prowadzenie badań w dziedzinie 
nauk humanistycznych w dyscy-
plinie  literaturoznawstwo 

• praca nad projektem badawczym 
i napisanie rozprawy doktorskiej

• indywidualna opieka naukowa ze 
strony opiekuna (promotora)

• możliwość udziału w projektach 
badawczych finansowanych przez 
instytucje zewnętrzne 

• publikowanie wyników badań 
naukowych

• czynny udział w konferencjach 
naukowych krajowych i zagranicz-
nych

• egzamin doktorski (po 8 seme-
strze) w dyscyplinie literaturo-
znawstwo 

• poszerzenie znajomości 
języków obcych (w ramach zajęć 
językowych), w tym także języka 
polskiego 

• praktyki dydaktyczne
• możliwość odbycia stażu nauko-

wego krajowego lub międzynaro-
dowego (minimum 2 tygodnie)

• gwarantowane stypendium 
doktorskie 

• od 2 semestru możliwość otrzy-
mania stypendium STER refundo-
wanego przez Narodową Agencję 
ds. Wymiany Akademickiej (NAWA) 
i Europejski Fundusz Społeczny 
(w wysokości 5 000,00 PLN brutto) 
za najlepsze wyniki i osiągnięcia 
naukowe

• możliwość zakwaterowania 
w Domu Studenta.

• status cudzoziemca, brak obywa-
telstwa polskiego  

• brak dyplomu ukończenia polskiej 
uczelni na poziomie studiów 
licencjackich (I stopnia), magister-
skich (II stopnia) lub jednolitych 
studiów magisterskich 

• brak statusu doktoranta w innej 
jednostce naukowej w Polsce 
(obecnie i przez cały okres trwania 
programu)

• nie ubieganie się o uzyskanie 
stopnia doktora w trybie eksterni-
stycznym w polskiej instytucji 

• znajomość języka polskiego 
lub angielskiego co najmniej na 
poziomie B2 

• posiadanie (uzyskanego poza 
Polską) dyplomu magistra lub 
dyplomu uniwersyteckiego równo-
znacznego z uzyskaniem stopnia 
magistra (w indywidualnych 
przypadkach – status studenta 
ostatniego roku studiów magister-
skich z planowanym uzyskaniem 
dyplomu do 15 września 2019r) 

• ukończenie studiów na kierunkach 
humanistycznych (przede wszyst-
kim slawistyki, filologii polskiej, 
niemieckiej) 

• absolwenci innych kierunków 
humanistycznych mogą przedsta-
wić projekt badawczy mieszczący 
się w obrębie  literaturoznawstwa 
polskiego i/lub  niemieckiego

• posiadanie wiedzy ogólnej z za-
kresu literaturoznawstwa wy-
maganej od absolwenta studiów 
drugiego stopnia (magisterskich) 

• posiadanie pogłębionej znajo-
mość specyfiki przedmiotowej 
i metodologicznej w dziedzinie  
literaturoznawstwa 

• sprecyzowane zainteresowania 
badawcze, które będą rozwijane 
w trakcie studiów doktorskich

• gotowość do prowadzenia 
samodzielnych badań, wnoszenia 
własnego, oryginalnego wkładu 
w rozwój nauki.

Ud z ia ł  w   p ro g r amie
S T ER  t o :

War unk i  uc ze s t n i c t w a
w   p ro g r amie  S T ER

Tematy potencjalnych obszarów badawczych
w dyscyplinie literaturoznawstwo dostępne są online:
(w języku polskim) www.szkoladoktorska.ujd.edu.pl/ster
oraz (w języku angielskim) ww.phd-studies.ujd.edu.pl/ster

Narodowa Agencja ds. Wymiany Akademickiej NAWA

Europejski Fundusz Społeczny
– Wspieranie zdolności instytucjonalnych polskich uczelni poprzez 
tworzenie i wdrażanie międzynarodowych programów badawczych 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza
w Częstochowie

Sekretariat:     
Email: phd-studies@ujd.edu.pl 

Prof. UJD, dr hab. Anna Majkiewicz
(niemiecki, polski)
Email: ster.literature@ujd.edu.pl

Prof. UJD, dr hab. Magdalena Bator
(angielski, polski)
Email: ster.linguistics@ujd.edu.pl

Dalsze informacje:


