
 

Poz. 114 

UCHWAŁA NR 308 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 18 kwietnia 2018 r.  
w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego  

na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim  
w roku akademickim 2018/2019 

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) 
Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia 

doktoranckie prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
2. Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie 

prowadzone przez tę samą jednostkę organizacyjną w formie studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych mogą się między sobą różnić. 

3. Rekrutację prowadzi się w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu 
Warszawskiego posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich. 

4. Podjęcie przez cudzoziemców studiów doktoranckich na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszej 
uchwały. 

§ 2 
Formy studiów, limity miejsc oraz szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na 

studia doktoranckie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w roku 
akademickim 2018/2019 określa załącznik do uchwały. 

DZIAŁ II 
ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

Rozdział 1 
Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych 

§ 3 
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna jednostki 

rekrutującej na studia doktoranckie. 



2 

2. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rekrutacyjnej 
powołuje kierownik właściwej jednostki rekrutującej w terminie do dnia 30 kwietnia 
2018 r. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających członkowi komisji 
rekrutacyjnej bezpośredni udział w jej pracach kierownik jednostki rekrutującej 
odwołuje go i powołuje nowego członka z zachowaniem zasad określonych w ust. 4. 

4. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele akademiccy co 
najmniej ze stopniem naukowym doktora oraz nie więcej niż dwóch przedstawicieli 
doktorantów wskazanych przez właściwy organ samorządu doktorantów danej 
jednostki rekrutującej spośród doktorantów studiów stacjonarnych. Wszyscy 
członkowie komisji mają prawo głosu.  

5. Sekretarza komisji powołuje kierownik jednostki rekrutującej z grona 
pracowników danej jednostki. Sekretarz komisji może zostać powołany spośród 
członków komisji. 

§ 4 
1. Członek komisji rekrutacyjnej ma obowiązek zachować bezstronność 

i obiektywność w ocenie kandydatów na studia doktoranckie.  
2. Członek komisji rekrutacyjnej ma obowiązek poinformować pozostałych 

członków komisji rekrutacyjnej o wszelkich okolicznościach, które mogą rzutować na 
jego bezstronność i obiektywność w ocenie kandydatów na studia doktoranckie. 
Komisja rekrutacyjna może postanowić o wyłączeniu członka komisji od oceny 
danego kandydata, jeżeli udział tego członka mógłby wzbudzać uzasadnione 
wątpliwości. Komisja nie może wyłączyć więcej niż 40% swojego składu. 

3. Członek komisji rekrutacyjnej podlega wyłączeniu od oceny kandydata 
w szczególności, jeżeli: 
1) ma być dla niego planowanym opiekunem naukowym; 
2) był promotorem pracy magisterskiej kandydata; 
3) jest przełożonym kandydata lub znajduje się względem niego w innej relacji 

zatrudnienia; 
4) kandydat jest albo był jego małżonkiem bądź jest krewnym albo powinowatym do 

drugiego stopnia bądź pozostaje albo pozostawał z członkiem komisji 
rekrutacyjnej we wspólnym pożyciu; 

5) kandydat jest lub był osobą związaną z członkiem komisji z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli; 

6) brał udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w którym kandydat był obwiniony. 
4. Przedstawiciel doktorantów, o którym mowa w § 3 ust. 4, podlega ponadto 

wyłączeniu od oceny kandydata, jeżeli jego opiekun naukowy lub promotor jest 
planowanym opiekunem naukowym kandydata.  

5. Przepisy ust. 3 pkt 1-3 nie znajdują zastosowania przy ocenie 
kandydatów, o których mowa w § 15 ust. 1.  

6. Członek komisji rekrutacyjnej wyłączony od oceny kandydata nie bierze 
udziału w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad 
komisji.  

7. Wyłączenie członka komisji rekrutacyjnej od oceny danego kandydata 
odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji. 
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§ 5 
Skład komisji rekrutacyjnej zostaje podany do publicznej wiadomości przez 

kierownika jednostki rekrutującej przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. 
§ 6 

1. Uchwały komisji rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego. 

2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej są protokołowane, a protokoły są 
podpisywane przez przewodniczącego i członków komisji, którzy brali udział 
w posiedzeniu. 

3. W trakcie posiedzenia komisji rekrutacyjnej obecni w pomieszczeniu jej 
obrad mogą być wyłącznie członkowie komisji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6. Ponadto 
na zaproszenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w pomieszczeniu jej obrad 
mogą przebywać pracownicy obsługi administracyjno-technicznej oraz kandydat. 
Inne osoby mogą znajdować się w pomieszczeniu obrad komisji rekrutacyjnej 
w trakcie jej posiedzenia tylko za indywidualną zgodą komisji. Obecność 
w pomieszczeniu obrad komisji rekrutacyjnej w trakcie jej posiedzenia innych osób 
niż członkowie komisji oraz kandydaci odnotowuje się w protokole, o którym mowa 
w ust. 2. 

Rozdział 2 
Zadania komisji rekrutacyjnej 

§ 7 
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

1) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych; zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej i na 
tablicy ogłoszeń jednostki prowadzącej studia doktoranckie przynajmniej 
na siedem dni przed wyznaczonym terminem; 

2) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników; 
3) rozpatrywanie skarg oraz opiniowanie odwołań i skarg składanych przez 

kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym; 
4) podejmowanie decyzji o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia doktoranckie; decyzje 

są doręczane kandydatom w formie pisemnej; 
5) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej oraz z przebiegu 

postępowania kwalifikacyjnego zawierającego pełną listę rankingową oraz listę 
kandydatów proponowanych do przyjęcia na studia doktoranckie i przekazanie 
go Rektorowi. 

DZIAŁ III 
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 

§ 8 
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego 

oraz z decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doktoranckie. 
2. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie predyspozycji 

kandydatów na studia doktoranckie poprzez ocenę ich wiedzy i umiejętności oraz 
sporządzenie na tej podstawie listy rankingowej kandydatów. 
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3. Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne odbywa się w drodze 
konkursu. 

4. Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne może odbywać się 
w drodze konkursu. 

5. W załączniku do niniejszej uchwały zostały określone terminy przyjęcia na 
studia doktoranckie.  

Rozdział 1 
Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego 

§ 9 
Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która 

1) zarejestrowała się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym 
dalej „systemem IRK”; 

2) legitymuje się tytułem magistra lub równorzędnym uzyskanym na podstawie 
odrębnych przepisów, lub zgodnie ze swoim oświadczeniem w chwili rozpoczęcia 
studiów doktoranckich będzie się nim legitymowała, lub jest beneficjentem 
programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

§ 10 
1. Obsługę systemu IRK na studia doktoranckie prowadzi Biuro ds. Studiów 

Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego. 
2. Zasady przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia oraz 

szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala Rektor w drodze zarządzenia. 
3. Terminy rejestracji kandydatów i terminarz postępowania kwalifikacyjnego 

oraz składania dokumentów ustala Rektor w uzgodnieniu z kierownikiem właściwej 
jednostki rekrutującej. 

§ 11 
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa wniosek 

o przyjęcie na studia doktoranckie, który powinien zawierać w szczególności:  
1) podanie, które powinno zawierać przedmiot wniosku, numer PESEL lub numer 

paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe, w tym adres do doręczeń na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz 
podpis; 

2) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego 
stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub 
oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia 
studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu 
w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia 
doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta; 

3) życiorys lub CV; 
4) trzy fotografie; 
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania 

kwalifikacyjnego na studia doktoranckie; 
6) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów; 
7) informację o znajomości języków obcych; 
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8) opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępną propozycję projektu 
badawczego; 

9) informacje o aktywności naukowej od dnia 1 października 2013 r. włącznie, 
w szczególności o publikacjach, pracach badawczych w kołach naukowych, 
udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, 
nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych; 

10) inne dokumenty, wymagane przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie. 
2. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia 

doktoranckie była orzeczona kara dyscyplinarna lub została ona skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, osoba ta jest zobowiązana 
zamieścić o tym wyraźną informację. 

3. Rektor może zarządzeniem określić dodatkowe dokumenty dołączane do 
wniosku. 

4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie ma obowiązek 
złożenia określonego tłumaczenia na język polski dokumentów danego rodzaju, jeżeli 
załącznik do niniejszej uchwały tak stanowi. 

§ 12 
1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji kandydat 

zobowiązany jest podać niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane 
i przechowywane dla potrzeb rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. W przypadku przyjęcia kandydata na studia doktoranckie dane 
wykorzystane przy rekrutacji zostaną przeniesione do Uniwersyteckiego Systemu 
Obsługi Studiów, zwanego dalej „USOS” i będą przetwarzane zgodnie z innymi 
obowiązującymi przepisami do celów organizacji i zapewnienia prawidłowego 
przebiegu studiów. 

Rozdział 2 
Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego 

§ 13 
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się w szczególności:  

1) aktywność naukową kandydata; 
2) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem dotyczącej w szczególności 

zaproponowanego projektu badawczego; 
3) średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych 

studiów magisterskich obliczoną zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny 
całych studiów określonymi w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim; 

4) znajomość języków obcych. 
2. Załącznik do niniejszej uchwały może przewidywać minimalny próg 

punktowy spełnienia jednego lub więcej z kryteriów, o których mowa ust. 1, 
wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie. 

3. W postępowaniu kwalifikacyjnym może być brana pod uwagę wyłącznie 
aktywność naukowa kandydata z okresu od dnia 1 października 2013 r. włącznie.  

4. Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, może zostać 
uzupełniona lub zastąpiona pisemnym egzaminem kwalifikacyjnym. Wówczas § 7 
pkt 1 stosuje się odpowiednio.  
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5. Postępowanie kwalifikacyjne, w tym rozmowa kwalifikacyjna 
z kandydatem, prowadzone jest w języku polskim, chyba że załącznik do niniejszej 
uchwały stanowi inaczej.  

§ 14 
1. Poszczególnym elementom oceny kandydata w postępowaniu 

kwalifikacyjnym przyznaje się wartość punktową. Liczba punktów uzyskanych przez 
kandydata za poszczególne elementy oceny, ich sumę oraz minimalny próg punktów 
uprawniający do przyjęcia na studia doktoranckie w danej rekrutacji komisja 
rekrutacyjna wskazuje w uzasadnieniu decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia 
doktoranckie.  

2. Komisja rekrutacyjna dokumentuje w aktach sprawy oceny cząstkowe, 
które przyznała kandydatowi za poszczególne wskazane przez niego przejawy 
aktywności naukowej oraz za oceniane elementy rozmowy kwalifikacyjnej.  

3. Ocena dokonana przez poszczególnych członków komisji rekrutacyjnej 
jest niejawna. 

§ 15 
1. Załącznik do niniejszej uchwały może przewidywać przyjęcie na studia 

doktoranckie poza limitem miejsc: 
1) kierowników projektów w ramach programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa 

w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,  
2) kierowników, wykonawców lub osób zrekrutowanych do realizacji projektów 

w ramach programów badawczych wskazanych w zarządzeniu Rektora, 
których realizacja w dyscyplinie naukowej, w której jednostka posiada uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora, rozpoczęła się lub rozpocznie się po dniu 
1 października 2016 r. 

2. Osoby przyjęte na zasadzie określonej w ust. 1 otrzymują liczbę punktów 
odpowiadającą wynikowi ostatniej osoby przyjętej w postępowaniu kwalifikacyjnym, 
chyba że wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach ogólnych.  

3. Spełnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, podlega potwierdzeniu 
przez przedłożenie kopii umowy określającej realizację projektu lub protokołu 
z postępowania rekrutacyjnego do realizacji projektu w ramach programu 
badawczego oraz opinii kierownika lub opiekuna naukowego projektu. Opinia 
powinna określać w szczególności udział kandydata w realizacji projektu oraz 
planowany okres uczestnictwa w tym projekcie. 

4. Komisja rekrutacyjna może odmówić zastosowania przedmiotowych 
preferencji, o których mowa w ust. 1-2, jeżeli stwierdzi brak postępów naukowych 
kandydata lub jeżeli udział kandydata w realizacji programu badawczego jest 
nieznaczny bądź krótkookresowy. 

5. Rektor ustala w zarządzeniu listę programów badawczych, o których 
mowa w ust. 1, mając na uwadze wiodące programy zewnętrzne.  

Rozdział 3 
Ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 

§ 16 
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w tym imiona i nazwiska kandydatów 

oraz punkty osiągnięte przez nich za każdy element oceny, są jawne i podlegają 
upublicznieniu. 
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§ 17 
1. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu 

kwalifikacyjnym tworzy się w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów listę 
rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach 
limitu miejsc ustalonego dla danych studiów. 

2. Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na 
swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK. 

3. Listę rankingową, o której mowa w ust. 1, wraz z liczbą punktów 
przyznanych za każdy element oceny kandydata, ogłasza się niezwłocznie przez 
wywieszenie w siedzibie jednostki rekrutującej oraz na stronie internetowej jednostki 
prowadzącej studia doktoranckie. Lista rankingowa zawiera oznaczenie daty 
ogłoszenia.  

4. Kandydat, który zauważy oczywiste omyłki w ogłoszonej liście rankingowej 
zgłasza to w ciągu trzech dni od daty jej ogłoszenia właściwej komisji rekrutacyjnej, 
która dokonuje ich sprostowania. Sprostowanie zostaje odnotowane w protokole. 

Rozdział 4 
Stwierdzenie prawidłowości  

przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników 
§ 18 

1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna 
sporządza protokół według wzoru ustalonego przez Rektora. W protokole tym 
wpisuje się: liczbę punktów przyznanych za każdy element oceny, wynik końcowy 
oceny kandydata wyrażony w punktach oraz listę kandydatów proponowanych do 
przyjęcia na studia doktoranckie. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie 
komisji, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wszelkie skreślenia 
i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie 
i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, wraz z zaopiniowanymi korygującymi 
wnioskami kandydatów, przekazywany jest niezwłocznie po zakończeniu 
postępowania kwalifikacyjnego do Rektora przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej. 

DZIAŁ IV 
PRZYJĘCIE NA STUDIA 

Rozdział 1 
Ustalenie limitu miejsc i podjęcie decyzji o przyjęciu na studia 

§ 19 
1. Po upływie terminu określonego w § 17 ust. 4 komisja rekrutacyjna 

podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, z zastrzeżeniem 
§ 20-23. 

2. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia podpisują 
wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej biorący udział w wydaniu decyzji. 

§ 20 
Decyzja o przyjęciu kandydata na studia doktoranckie podejmowana jest 

po dostarczeniu przez niego oryginału dokumentu uprawniającego do podjęcia 
studiów doktoranckich określonego w § 11 ust. 1 pkt 2 lub jego urzędowego odpisu. 
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§ 21 
1. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata 

w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym, w ramach limitu miejsc. 
2. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata, który 

uzyskał tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach 
ustalonego limitu miejsc. 

§ 22 
1. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uzasadniających 

przyjęcie większej liczby kandydatów niż limit miejsc, kierownik jednostki rekrutującej 
może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu 
miejsc. 

2. Po uzyskaniu zgody Rektora, o której mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna 
podejmuje decyzję o przyjęciu dodatkowej liczby kandydatów z zachowaniem 
kolejności wynikającej z uzyskanych przez nich wyników. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do uwzględnienia odwołania 
w całości w trybie autokontroli przez komisję rekrutacyjną, która wydała zaskarżoną 
decyzję.  

§ 23 
Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc, 

stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych 
na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej 
z liczby uzyskanych punktów. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 2 
Doręczenie decyzji i środki odwoławcze 

§ 24 
1. Decyzję komisji rekrutacyjnej o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia 

doktoranckie doręcza się kandydatowi na piśmie, w przypadku gdy decyzja jest 
wysyłana pocztą – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo komisja 
rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na studia przez jej wywieszenie 
w siedzibie jednostki rekrutującej i na stronie internetowej jednostki prowadzącej 
studia doktoranckie oraz przekazuje ją Rektorowi. 

2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje, w terminie 
14 dni od dnia jej doręczenia, odwołanie do Rektora. 

3. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków 
i trybu rekrutacji na studia. Odwołanie powinno wskazywać dokładnie przepisy 
określające warunki lub tryb rekrutacji na studia doktoranckie, które w ocenie strony 
odwołującej się zostały naruszone, oraz zwięzłe wyjaśnienie zarzucanego 
naruszenia.  

4. Odwołanie od decyzji jest opiniowane przez komisję rekrutacyjną 
właściwej jednostki rekrutującej w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania. Opinię 
komisji rekrutacyjnej w jej imieniu może podpisać przewodniczący komisji 
rekrutacyjnej.  

5. Odwołanie rozpatruje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna. 
Przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie. 
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DZIAŁ V 
WZNOWIENIE STUDIÓW 

§ 25 
1. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim można podjąć 

również w trybie wznowienia studiów. 
2. Decyzję o wznowieniu podejmuje na wniosek byłego doktoranta kierownik 

studiów doktoranckich.  
3. Wznowienia można dokonać po zaliczeniu pierwszego roku studiów 

i po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora albo opiekuna naukowego. W sytuacji, 
w której poprzedni promotor albo opiekun naukowy nie może podjąć się dalszej 
opieki nad doktorantem, wymagana jest pozytywna opinia nowego promotora albo 
opiekuna naukowego. 

4. Doktorant podejmujący studia w trybie wznowienia jest obowiązany złożyć 
ślubowanie. 

5. Wznowienie następuje nie wcześniej niż od następnego roku 
akademickiego po dacie skreślenia, z zastrzeżeniem, iż skreślenie nie nastąpiło 
z powodu niewniesienia należnych opłat. Kierownik studiów doktoranckich może 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalić inny termin wznowienia.  

6. Do decyzji o wznowieniu lub odmowie wznowienia studiów stosuje się 
odpowiednio postanowienia § 24. 

DZIAŁ VI 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 26 
Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez jej ogłoszenie 

w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronach internetowych 
Uniwersytetu Warszawskiego i jego jednostek organizacyjnych. 

§ 27 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik 

do uchwały nr 308 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie 

na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 
 

1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:  
Wydział „Artes Liberales” 

 
1.1. Nazwa studiów: 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale „Artes Liberales” 
 
1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie 

literaturoznawstwa, doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa 
 
1.3. Czas trwania studiów: 4 lata 
 
1.4. Forma studiów: stacjonarne 
 
1.5. Limit miejsc: 2 osoby, które jednocześnie zdobyły minimum 70 punktów w postępowaniu 

kwalifikacyjnym  
 
1.6. Termin rejestracji w systemie IRK: od 1 maja do 10 września 2018 r.  
 
1.7. Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) list motywacyjny zawierający charakterystykę zainteresowań naukowych kandydata/ki 

i szczegółowe uzasadnienie, dlaczego kandydat/ka planuje podjąć studia doktoranckie 
w zakresie literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa oraz wybór danego modułu studiów, 

c) kwestionariusz osobowy, 
d) odpis dyplomu lub (w przypadku absolwentów, którzy ukończyli studia tuż przed 

postępowaniem rekrutacyjnym) zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego 
i ukończeniu studiów, 

e) życiorys, 
f) 3 zdjęcia, 
g) dokument ze średnią ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, 
h) egzemplarz pracy magisterskiej, 
i) streszczenie pracy magisterskiej (do 600 słów), 
j) projekt planowanej pracy badawczej (do 2.000 słów), 
k) opinia samodzielnego pracownika naukowego na temat predyspozycji kandydata 

(kandydatki) do pracy naukowej, 
l) egzemplarze opublikowanych prac naukowych (jeśli kandydat ma już w swym dorobku 

publikacje), 
m) informacje o wyróżnieniach i działalności naukowej (praca w kołach naukowych, udział 

w konferencjach naukowych, nagrody itp.), 
n) załączniki a-e, g-m nagrane na płytę CD w formacie PDF. 
Dokumenty w jednym egzemplarzu wraz z płytą CD należy nadsyłać listem poleconym na 
niżej podany adres oraz przesłać mailem na adres – rokoszewska@al.uw.edu.pl: 
Sekretariat Studiów Doktoranckich 
Wydział „Artes Liberales” 
Uniwersytet Warszawski 
Dobra 72 
00-312 Warszawa 

 
1.8. Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: Jeśli ww. 

dokumenty (w szczególności dyplom) w oryginale zostały wydane w języku innym niż obcy 
należy wraz z oryginalnymi dokumentami dostarczyć tłumaczenie na język polski. 

 
1.9. Termin przyjmowania dokumentów: do 10 września 2018 r. 
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1.10. Opis postępowania rekrutacyjnego:  
1) Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria: 

a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie nauk 
humanistycznych, 

b) wykazywać zainteresowanie problematyką literaturoznawczą lub kulturoznawczą, 
c) zgłosić temat badawczy zgodny z pracami jednej z jednostek zadaniowo-badawczych 

dostępnych na stronie http://al.uw.edu.pl/struktura/, bądź zgłosić temat wykraczający 
poza zadania jednostek badawczo-zadaniowych na Wydziale „Artes Liberales”. 

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej w zależności od uzyskanej liczby 
punktów (maksymalnie 100 punktów).  

 
1.11. Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 
 
1.12. Kryteria i sposób oceny: 

Na ogólną punktację składają się: 
1) 10 punktów - średnia ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich:  

- poniżej 4 – 1 punkt  
- od 4.01 do 4.20 – 2 punkty 
- od 4.21 do 4.30– 3 punkty 
- od 4.31 do 4.40 – 4 punkty 
- od 4.41 do 4.50 – 5 punktów 
- od 4.51 do 4.60 – 6 punktów 
- od 4.61 do 4.70 – 7 punktów 
- od 4.71 do 4.80 – 8 punktów 
- od 4.81 do 4.90 – 9 punktów 
- od 4.90 do 5.00 – 10 punktów 

2) 20 punktów - ocena dotychczasowego dorobku naukowego: 
- publikacja naukowa – 2 punkty (nie więcej niż 10 punktów) 
- konferencja 1 punkt (nie więcej niż 7 punktów) 
- współpraca z instytucjami naukowymi i programami badawczymi – 2 punkty 
- praca związana z projektem – 1 punkt 

3) 35 punktów - ocena projektu pracy badawczej: 
- złożony projekt pracy – do 10 punktów 
- dobrze argumentowany i ciekawie postawiony projekt – do 25 punktów 

4) 35 punktów - ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej: 
- 0 punktów – niedostateczny 
- 5 punktów – dostateczny 
- 10 punktów – dostateczny plus 
- 20 punktów – dobry 
- 25 punktów – dobry plus 
- 30 punktów – bardzo dobry 
- 35 punktów – celujący 

Informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostanie przekazana kandydatom 
indywidualnie drogą mailową. 
 

1.13. Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: 70 punktów 
 

1.14. Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2018 r. 
 

1.15. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- indywidualne konta kandydatów w systemie IRK, 
- strona internetowa: http://www.sd.al.uw.edu.pl 
 

1.16. Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

1.17. Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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2. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Biologii 

 
2.1 Nazwa studiów: 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Biologii 
 
2.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk biologicznych w zakresie 

biologii, doktora nauk biologicznych w zakresie ekologii, doktora nauk biologicznych 
w zakresie biotechnologii 

 
2.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 
2.4 Forma studiów: stacjonarne 
 
2.5 Limit miejsc: 35 

 
2.6 Termin rejestracji w systemie IRK:  

od 15 maja do 30 czerwca 2018 r. – I rekrutacja 
od 15 grudnia 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. – II rekrutacja 
 

2.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,  
b) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie ze wskazaniem projektu wybranego z listy 

oferowanej przez Wydział Biologii, 
c) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia, 
d) życiorys, 
e) 3 zdjęcia (2 zdjęcia o wymiarach 3.5 cm x 4.5 cm oraz 1 zdjęcie o wymiarach 4.5 cm x 6.5 

cm), 
f) udokumentowane wyniki w nauce ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich (z potwierdzoną średnią), 
g) informacja o znajomości języków obcych, 
h) opis zainteresowań naukowych (koncepcji badań), w odpowiedzi na jedną ze zgłoszonych 

przez Wydział ofert badań (nie więcej niż 1 strona maszynopisu), 
i) informacja o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach 

naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach, 
j) opinia z miejsca pracy (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia w latach ubiegłych), 
k) opinia opiekuna naukowego pracy magisterskiej kandydata. 

 
2.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: dyplom ukończenia 

studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – tłumaczenie przysięgłe. 
 

2.9 Termin przyjmowania dokumentów: 
od 15 maja do 30 czerwca 2018 r. – I rekrutacja 
od 15 grudnia 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. – II rekrutacja 
 

2.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 
1) Kierownik studiów doktoranckich ogłasza każdorazowo, z wyprzedzeniem 7 dni, termin 

rozmów kwalifikacyjnych. 
2) Po formalnej ocenie złożonych dokumentów wszyscy kandydaci spełniający warunki 

postępowania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 
3) Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna indywidualnie z każdym 

z kandydatów. 
4) Kandydaci ubiegający się o realizację tego samego projektu odbywają rozmowę 

w kolejności alfabetycznej, jeden po drugim. 
5) Oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym dokonuje się na podstawie:  

- przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, 
- średniej ze studiów, 
- dotychczasowej aktywności naukowej kandydata.  

W ocenie końcowej 70% maksymalnej liczby punktów stanowią wyniki rozmowy 
kwalifikacyjnej, a 30% wyniki pozostałych dwóch kryteriów. 
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6) Do podjęcia studiów indywidualnych i realizacji danego projektu badań z listy ofert 
Wydziału Biologii zostanie wybrany kandydat, który uzyskał najwyższą punktację spośród 
wszystkich kandydatów ubiegających się o jego realizację i otrzymał co najmniej 50 
punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie odbywa się: 
do dnia 24 września 2018 r. – I rekrutacja dla osób, które rozpoczną studia doktoranckie 
1 października 2018r. 
do dnia 10 lutego 2019 r. – II rekrutacja dla osób, które rozpoczną studia 16 lutego 2019 r.  
 
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 
 

2.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski lub 
język angielski (w przypadku kandydatów obcokrajowców) 
 

2.12 Kryteria i sposób oceny: 
Oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym dokonuje się na podstawie: 
1) przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej: 

a) tematyki pracy magisterskiej (założenia, najważniejsze wyniki) – 0-30 punktów, 
b) tematyki przyszłego doktoratu na tle najważniejszych osiągnięć w tej dziedzinie, w tym: 

- zainteresowań naukowych kandydata, 
- przemyśleń dotyczących realizacji projektu i oczekiwanych wyników, 
- metodyki planowanych badań – 0-40 punktów, 

2) dotychczasowej aktywności naukowej kandydata (publikacje, udział w konferencjach 
naukowych, wyróżnienia i nagrody, etc.) – 0-15 punktów, 

3) średniej z jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów dwustopniowych, 
średniej łącznej, wyliczanej wg wzoru: średnia łączna = 3/5 średniej ze studiów I stopnia 
+ 2/5 średniej ze studiów II stopnia. W stosunku do średniej lub średniej łącznej stosuje się 
następujący przelicznik punktowy: 
poniżej 4,00 = 0 punktów, 
4,00 – 4,25 = 5 punktów, 
4,26 – 4,5 = 7,5 punktów, 
4,51 – 4,75 = 10 punktów, 
> 4,75 = 15 punktów. 
Ostateczną ocenę kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na podstawie sumy 
punktów uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego. 

 
2.13 Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: na studia 

doktoranckie (III stopnia) mogą być przyjęte osoby, które uzyskały w postępowaniu 
rekrutacyjnym łącznie nie mniej niż 50 punktów. 
 

2.14 Termin ogłoszenia wyników: 
24 września 2018 r. – I rekrutacja 
10 lutego 2019 r. – II rekrutacja 

 
2.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 

- Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.biol.uw.edu.pl 

 
2.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 

1 października 2018 r. – I rekrutacja, 
16 lutego 2019 r. – II rekrutacja 

 
2.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 

uchwały: TAK 
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Dyplom należy złożyć najpóźniej do 15 września 2018 r. w przypadku osób, które rozpoczną studia 
1 października 2018 r. lub do 30 stycznia 2019 r. w przypadku osób, które rozpoczną studia 16 lutego 
2019 r. 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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3. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Chemii 

 
3.1 Nazwa studiów: 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Chemii 
 

3.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk chemicznych w zakresie 
chemii 

  
3.3 Czas trwania studiów: 4 lata 

 
3.4 Forma studiów: stacjonarne 

 
3.5 Limit miejsc: 

25 miejsc – I rekrutacja 
20 miejsc – II rekrutacja  

 
3.6 Termin rejestracji w systemie IRK: 

od 1 do 22 czerwca 2018 r. – I rekrutacja 
od 27 sierpnia do 5 września 2018 r. – II rekrutacja 

 
3.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia 

(ewentualnie zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim), 
c) życiorys, 
d) 4 zdjęcia, 
e) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – zaświadczenie o średniej ocen ze 

studiów (suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów, lub kserokopia indeksu, lub 
wyciąg z indeksu w przypadku osób spoza Wydziału Chemii), 

f) informacja o znajomości języków obcych, 
g) opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępna propozycja projektu badawczego, 
h) informacja o aktywności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach, pracy 

w kołach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, nagrodach, o wyróżnieniach, 
i) kwestionariusz osobowy, 
j) opinia opiekuna pracy magisterskiej, 
k) opinia przyszłego opiekuna naukowego, 
l) temat i numer projektu naukowego w przypadku osób, których stypendia doktoranckie 

będą finansowane ze źródeł zewnętrznych. 
 

3.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: 
a) odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia 

(ewentualnie zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim) przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego, 

b) życiorys, 
c) poświadczony transkrypt ocen z uczelni zagranicznej oraz zaświadczenie o zdanym 

egzaminie TOEFL (wersja papierowa, internetowa lub komputerowa), 
d) informacja o znajomości języków obcych, 
e) opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępna propozycja projektu badawczego, 
f) informacja o aktywności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach, pracy 

w kołach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, nagrodach, o wyróżnieniach, 
g) kwestionariusz osobowy, 
h) opinia opiekuna pracy magisterskiej. 
 

3.9 Termin przyjmowania dokumentów: 
od 1 do 22 czerwca 2018 r. – I rekrutacja 
od 27 sierpnia do 5 września 2018 r. – II rekrutacja 
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3.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 
Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. Pierwszy etap stanowi pisemny test z chemii. Drugi 
etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna. 
 
Egzamin testowy z chemii  29 czerwca 2018 r. – I rekrutacja 
     7 września 2018 r. – II rekrutacja 
 
Rozmowa kwalifikacyjna  30 czerwca 2018 r. – I rekrutacja 
     8 września 2018 r. – II rekrutacja 
 

3.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 
w przypadku obywateli polskich, w przypadku cudzoziemców język angielski  

 
3.12 Kryteria i sposób oceny: 

1) Pierwszy etap stanowi pisemny test z chemii z którego można otrzymać maksymalnie 
50 punktów. Dopuszcza on do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem 
dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 25 punktów. 

2) W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Pozycja 
kandydata jest określona zgodnie z rankingiem opartym o wynik egzaminu (WT = suma 
punktów części pisemnej i ustnej), oraz średnią ze studiów, osiągnięcia naukowe 
i znajomość języków obcych kandydata (SOS). Średnia ocen ze studiów I i II stopnia 
kandydata albo jednolitych studiów magisterskich obliczona zgodnie z zasadami 
obliczania średniej oceny całych studiów ustanowionymi Regulaminem Studiów na UW. 
Za osiągnięcia naukowe i znajomość języka obcego można otrzymać maksymalnie 
0.1 wartości SOS. Ranking ułożony jest według malejącej wielkości parametru:  
R = 70 * LP + 30 * SOS / 5 
gdzie 
LP = WT / WT max 

 
3.13 Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: warunkiem 

koniecznym przyjęcia na studia doktoranckie jest uzyskanie przynajmniej 30 punktów 
z egzaminu (WT, określony w punkcie 3.12). 
 

3.14 Termin ogłoszenia wyników: 
2 lipca 2018 r. – I rekrutacja 
14 września 2018 r. – II rekrutacja 
 

3.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.chem.uw.edu.pl 
 

3.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. lub / i 16 lutego 2019 r. 
 

3.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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4. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii  

 
4.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
 

4.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie 
bibliologii i informatologii, doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach 
 

4.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

4.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

4.5 Limit miejsc: 20 (bibliologia i informatologia: 10; nauki o mediach: 10) 
 

4.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 15 do 29 czerwca 2018 r. 
 

4.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, z ręcznie 

dopisaną na wydruku nazwą wybranego kierunku studiów, 
b) odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

albo (w przypadku absolwentów, którzy ukończyli studia II stopnia tuż przed 
postępowaniem rekrutacyjnym) oprócz dyplomu ukończenia studiów I stopnia –
zobowiązanie do dostarczenia do dnia rozpoczęcia studiów (tj. do dnia 1 października 
2018 r.) dokumentu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra 
lub równorzędnego uzyskanego na podstawie odrębnych przepisów, pod rygorem 
nieprzyjęcia kandydata na studia doktoranckie, 

c) zaświadczenie o wynikach w nauce z całego okresu studiów (średnia ocen), 
d) życiorys, 
e) 1 zdjęcie, 
f) informacja o znajomości języków obcych, potwierdzona certyfikatami wydawanymi przez 

Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (poziom B2, C1 i C2) oraz 
certyfikatami językowymi określonymi w załączniku do zarządzenia nr 59 Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości 
językowej (Monitor UW z 2014 r. poz. 25 z późn. zm.), 

g) konspekt projektu badawczego, 
h) udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w tym: o publikacjach, pracach 

w kołach naukowych, aktywnym udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, 
wyróżnieniach i stażach naukowych. 

 
4.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: wszystkie 

dokumenty wymienione w punkcie 4.7, z wyjątkiem punktu 4.7 lit. f, składane są w języku 
polskim. 
 

4.9 Termin przyjmowania dokumentów: do 2 lipca 2018 r. 
Dokumenty należy przesyłać na adres: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów 
Doktoranckich, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa (decyduje data wpłynięcia przesyłki) 
lub złożyć osobiście w Sekcji Toku Studiów, pok. 0.46. 
 

4.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 
1) W postępowaniu rekrutacyjnym, które odbywa się w drodze konkursu, kandydat może 

uzyskać do 50 punktów, 
2) O przyjęciu na studia doktoranckie w ramach limitu miejsc decyduje pozycja na liście 

rankingowej, wynikająca z liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Kandydaci, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej otrzymają mniej niż 10 punktów nie będą 
przyjmowani na studia doktoranckie, 

3) Kandydaci, beneficjenci „Diamentowego Grantu” (art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym; Dz.U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.), którzy przedłożą 
potwierdzone przez opiekuna naukowego sprawozdanie z realizacji objętego nim projektu, 
otrzymują maksymalną liczbę punktów za aktywność naukową. 
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4.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 
 

4.12 Kryteria i sposób oceny: 
  

Obliczanie punktacji Maksymalna 
liczba punktów 

Obliczanie 
punktacji 

wynikającej ze 
średniej ocen 

Studia jednolite Średnia ocen mnożona przez 2  
10 

Studia 
dwustopniowe 

Suma średniej ocen ze studiów  
I i II stopnia 

Obliczanie 
punktacji 

wynikającej ze 
znajomości 

języków obcych 

Ocena na podstawie złożonych dokumentów (0 – 5 
punktów za język, zależnie od stopnia biegłości): 

 
 

10 C2 5 punktów 
C1 4 punkty 
B2 3 punkty 

Obliczanie 
punktacji 

wynikającej z 
ukończenia 

studiów 
kierunkowych 

Studia I stopnia 1 punkt  
 
2 Studia II stopnia 1 punkt 

Studia jednolite magisterskie 2 punkty 

Obliczanie 
punktacji 

wynikającej z 
oceny aktywności 

naukowej 
kandydata 

Publikacja książkowa 2 punkty  
 
 
8 

Artykuł naukowy 1 punkt 

Udokumentowana współorganizacja 
konferencji naukowej 

1 punkt 

Inne udokumentowane formy 
aktywności naukowej 

1 punkt 

Obliczanie 
punktacji 

wynikającej z 
rozmowy 

kwalifikacyjnej 

Komunikatywność 0-2 punktów  
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Poprawne posługiwanie się 
kategoriami naukowymi w obrębie 
wybranej dyscypliny 

0-2 punktów 

Umiejętność logicznego 
formułowania wypowiedzi 

0-2 punktów 

Umiejętność konceptualizacji 
problemu badawczego 

0-2 punktów 

Umiejętność argumentowania 0-2 punktów 
Merytoryczna ocena rozmowy na 
temat projektu badawczego 

0-10 punktów 

Łączna liczba punktów: 50 
 
4.13 Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: brak 

 
4.14 Termin ogłoszenia wyników: do 20 lipca 2018 r. 
 
4.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 

- Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, 
- indywidualne konta kandydatów w systemie IRK 
 

4.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 
4.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 

uchwały: NIE 
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną 
zawiadomieni poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń 
Wydziału przynajmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem. 
 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 



19 

5. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 

 
5.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
 

5.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie 
bibliologii i informatologii, doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach 
 

5.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

5.4 Forma studiów: niestacjonarne 
 

5.5 Limit miejsc: 20 (bibliologia i informatologia: 10; nauki o mediach: 10) 
 

5.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 10 do 20 września 2018 r.  
 

5.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, z ręcznie 

dopisaną na wydruku nazwą wybranego kierunku studiów, 
b) odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 

(w przypadku absolwentów, którzy ukończyli studia II stopnia tuż przed postępowaniem 
rekrutacyjnym) oprócz dyplomu ukończenia studiów I stopni – zobowiązanie do 
dostarczenia do dnia rozpoczęcia studiów (tj. do dnia 1 października 2018 r.) dokumentu 
poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego 
uzyskanego na podstawie odrębnych przepisów, pod rygorem nieprzyjęcia kandydata na 
studia doktoranckie, 

c) zaświadczenie o wynikach w nauce z całego okresu studiów (średnia ocen), 
d) życiorys, 
e) 1 zdjęcie, 
f) informacja o znajomości języków obcych, potwierdzona certyfikatami wydawanymi przez 

Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (poziom B2, C1 i C2) oraz 
certyfikatami językowymi określonymi w załączniku do zarządzenia nr 59 Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości 
językowej (Monitor UW z 2014 r. poz. 25 z późn. zm.), 

g) konspekt projektu badawczego, 
h) udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w tym: o publikacjach, pracach 

w kołach naukowych, aktywnym udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, 
wyróżnieniach i stażach naukowych. 

 
5.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: wszystkie 

dokumenty wymienione w punkcie 5.7, z wyjątkiem punktu 5.7 f, składane są w języku polskim 
 

5.9 Termin przyjmowania dokumentów: do 21 września 2018 r. do godz. 15.00. 
Dokumenty należy przesyłać na adres: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów 
Doktoranckich, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa (decyduje data wpłynięcia przesyłki) 
lub złożyć osobiście w Sekcji Toku Studiów, pok. 0.46 

 
5.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) W postępowaniu rekrutacyjnym, które odbywa się w drodze konkursu, kandydat może 
uzyskać do 50 punktów, 

2) O przyjęciu na studia doktoranckie w ramach limitu miejsc decyduje pozycja na liście 
rankingowej, wynikająca z liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Kandydaci, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej otrzymają mniej niż 10 punktów nie będą 
przyjmowani na studia doktoranckie, 

3) Kandydaci, beneficjenci „Diamentowego Grantu” (art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym; Dz.U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.), którzy przedłożą 
potwierdzone przez opiekuna naukowego sprawozdanie z realizacji objętego nim projektu, 
otrzymują maksymalną liczbę punktów za aktywność naukową. 

 
5.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 
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5.12 Kryteria i sposób oceny: 

Obliczanie punktacji Maksymalna 
liczba punktów 

Obliczanie 
punktacji 

wynikającej ze 
średniej ocen 

Studia jednolite Średnia ocen mnożona przez 2  
10 

Studia 
dwustopniowe 

Suma średniej ocen ze studiów 
 I  i II stopnia 

Obliczanie 
punktacji 

wynikającej ze 
znajomości 

języków obcych 

Ocena na podstawie złożonych dokumentów (0-5 
punktów za język, zależnie od stopnia biegłości): 

 
 

10 C2 5 punktów 
C1 4 punkty 
B2 3 punkty 

Obliczanie 
punktacji 

wynikającej z 
ukończenia 

studiów 
kierunkowych 

Studia I  stopnia 1 punkt  
 
2 Studia II  stopnia 1 punkt 

Studia jednolite magisterskie 2 punkty 

Obliczanie 
punktacji 

wynikającej z 
oceny 

aktywności 
naukowej 
kandydata 

Publikacja książkowa 2 punkty  
 
 
8 

Artykuł naukowy 1 punkt 

Udokumentowana współorganizacja 
konferencji naukowej 

1 punkt 

Inne udokumentowane formy 
aktywności naukowej  

1 punkt 

Obliczanie 
punktacji 

wynikającej z 
rozmowy 

kwalifikacyjnej 

Komunikatywność 0-2 punktów  
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Poprawne posługiwanie się 
kategoriami naukowymi w obrębie 
wybranej dyscypliny  

0-2 punktów 

Umiejętności logicznego 
formułowania wypowiedzi 

0-2 punktów 

Umiejętność konceptualizacji 
problemu badawczego  

0-2 punktów 

Umiejętność argumentowania 0-2 punktów 
Merytoryczna ocena rozmowy na 
temat projektu badawczego  

0-10 punktów 

Łączna liczba punktów: 50 
 

5.13 Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: brak 
 
5.14 Termin ogłoszenia wyników: do 28 września 2018 r. 

 
5.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:  

- Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, 
- indywidualne konta kandydatów w systemie IRK 
 

5.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 
5.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 

uchwały:     NIE 
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną 
zawiadomieni poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń 
Wydziału przynajmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem. 
 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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6. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
 Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii 
 
6.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Filozofii i Socjologii w Instytucie Filozofii 
 
6.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie 

filozofii 
 
6.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 
6.4 Forma studiów: stacjonarne 
 
6.5 Limit miejsc: 12 
 
6.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 1 czerwca do 5 lipca 2018 r. do godziny 12:00 
 
6.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, 
c) życiorys, 
d) 3 zdjęcia o wymiarach 3.5 cm x 4.5 cm, 
e) odpis dyplomu magisterskiego (w przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu 

składa zobowiązanie o jego dostarczeniu przed rozpoczęciem studiów), 
f) suplement do dyplomu (lub wyciąg z indeksu zawierający oceny zaliczeniowe 

i egzaminacyjne wraz z informacją o średniej ze studiów), 
g) oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (dotyczy kandydatów zatrudnionych 

oraz kandydatów, którzy nie ukończyli 26 roku życia), 
h) formularz ZUS ZZA (dotyczy kandydatów nigdzie niezatrudnionych, którzy ukończyli 26 rok 

życia) oraz podpisane pouczenie/oświadczenie dla doktorantów, 
i) kandydaci powinni ponadto dostarczyć zwięzła autocharakterystykę, zawierającą 

informację: 
- o dotychczasowych osiągnięciach badawczych – w tym ewentualnych publikacjach (wraz 
z egzemplarzami tych publikacji), 
- o stopniu znajomości języków obcych (na skali: biegła-dobra-podstawowa) 
z ewentualnymi odpowiednimi zaświadczeniami, 
- o planowanej tematyce rozprawy doktorskiej (2-4 strony), 

j) absolwenci magisterskich studiów filozoficznych powinni dostarczyć ponadto egzemplarz 
swojej pracy magisterskiej, natomiast absolwenci magisterskich studiów niefilozoficznych – 
esej filozoficzny swego autorstwa (o objętości około 20 stron maszynopisu) opublikowany 
lub napisany specjalnie w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia doktoranckie, 
albo egzemplarz swojej pracy licencjackiej, jeśli licencjat był z filozofii. 

k) od kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym 
za granicą wymagane są dodatkowo następujące dokumenty: 
- zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła 
umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku 
dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nie 
objęty, 
- kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (zezwolenie 
na zamieszkanie na czas oznaczony – karta czasowego pobytu lub zezwolenie 
na osiedlenie się – karta stałego pobytu) – w przypadku cudzoziemców.  
 

6.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: 
Od kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym 
za granicą wymagane są dodatkowo następujące dokumenty: 
a) dyplom ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, 
b) poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez 

instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej 
z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów 
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urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) wraz z tłumaczeniem przysięgłym 
(jeśli zostało sporządzone w języku obcym). 

 
6.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 25 czerwca do 5 lipca 2018 r.  

 
6.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

Kolokwium kwalifikacyjne 4,5,6 września 2018 r.  
Procedura kwalifikacji 
1) Komisję Rekrutacyjną (KR) ds. studiów doktoranckich (SD) tworzą: kierownik Studiów 

Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (przewodniczący KR) 
oraz kierownicy wszystkich zakładów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 

2) Po upływie tygodnia od ostatecznego terminu składania podań o przyjęcie na SD są one – 
wraz z pełną dokumentacją – udostępniane do wglądu członkom KR. Tryb i miejsce 
udostępniania określa przewodniczący KR w porozumieniu z sekretariatem ds. studiów 
doktoranckich i podaje do wiadomości członków KR przed terminem udostępnienia. 

3) Formularze z ocenami dokumentacji przedstawionej przez kandydatów powinny być przez 
członków KR dostarczone przewodniczącemu KR najpóźniej na tydzień przed terminem 
posiedzenia kwalifikacyjnego. Oceny dostarczone po tym terminie nie będą uwzględniane. 

4) Przewodniczący KR oblicza średnią punktację uzyskaną na podstawie materiałów 
przedstawionych przez kandydatów. 

5) Członkowie KR nie mają obowiązku dostarczać ocen. Jeżeli jednak któryś z kandydatów 
nie zostanie oceniony w terminie wskazanym w punkcie 3 przez żadnego z członków KR, 
ocenę jego materiałów obowiązany jest przeprowadzić przewodniczący KR. 

6) Posiedzenie kwalifikacyjne, podczas którego ma miejsce kolokwium kwalifikacyjne jest 
protokołowane. Protokolanta – spośród pracowników naukowych IF – na wniosek 
przewodniczącego KR powołuje Dyrektor Instytutu Filozofii.  

7) Kolokwium kwalifikacyjne nie może się odbyć na posiedzeniu KR, w którym uczestniczy 
mniej niż połowa członków KR. 

8) Bezpośrednio przed przystąpieniem danego kandydata do kolokwium kwalifikacyjnego – 
i pod jego nieobecność – przewodniczący KR przedstawia sylwetkę kandydata. 

9) Po kolokwium kwalifikacyjnym odbywa się dyskusja bez udziału kandydata. 
10) Po dyskusji członkowie KR dokonują (do wiadomości własnej) wstępnej punktacji danego 

kandydata. 
11) Po przeprowadzeniu kolokwiów ze wszystkimi kandydatami przewodniczący KR zarządza 

ogólną dyskusję. Po dyskusji członkowie KR dokonują ostatecznej oceny kolokwium. 
12) Przewodniczący KR oblicza średnią punktację przyznaną poszczególnym kandydatom na 

podstawie kolokwium oraz dodaje do niej średnią punktację uzyskaną na podstawie 
materiałów przedstawionych przez kandydatów. Łącznie z tych dwóch tytułów kandydat 
może otrzymać co najwyżej 22 punkty. Kierownik SD sporządza listę rankingową 
kandydatów na podstawie przyznanej punktacji. 

13) Następnie odbywa się końcowa dyskusja, podczas której KR ustala ostateczną listę osób 
przyjętych na studia doktoranckie w IF. Członkowie KR akceptują tę listę przez złożenie 
pod nią podpisu. 

14) KR proponując listę osób przyjętych uwzględnia przede wszystkim przyznaną punktację, 
a także w miarę potrzeby: 
- bierze pod uwagę stopień, w jakim projekty rozpraw doktorskich, przedkładane przez 
kandydatów, mieszczą się w problematyce badań naukowych prowadzonych w IF, 
- stosuje zasadę równomiernego – w kilkuletniej perspektywie – rozkładu liczby 
doktorantów na poszczególne zakłady. 

15) Kierownik SD przedstawia Dziekanowi Wydziału Filozofii i Socjologii listę osób przyjętych 
na SD. 

 
6.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 

lub język angielski 
 
6.12 Kryteria i sposób oceny: 

1) Punktowane są następujące materiały:  
- dotychczasowe osiągnięcia badawcze – w tym ewentualne publikacje, 
- planowana tematyka rozprawy doktorskiej – lub przedłożony projekt badawczy, 
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- praca magisterska z filozofii albo (odpowiednio) esej filozoficzny lub praca licencjacka 
z filozofii, 
- znajomość języków obcych, 
- średnia ocen ze studiów, 

2) Członkowie KR po zapoznaniu się z materiałami, o których mowa w punkcie 1, oceniają 
je na odpowiednich formularzach, przyznając kandydatom punktację za poszczególne 
materiały na skali: 0 (słabo), 1 (średnio) i 2 (dobrze). Łącznie kandydat może otrzymać 
z tego tytułu co najwyżej 10 punktów,  

3) Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2183 
z późn. zm.) otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów 
za osiągnięcia badawcze, 

4) W trakcie kolokwium kwalifikacyjnego kandydat: 
a) przedstawia ustnie rezultaty osiągnięte w pracy magisterskiej lub – w wypadku osób, 

które mają magisterium z innej dziedziny niż filozofia – w eseju filozoficznym 
lub filozoficznej pracy licencjackiej załączonej do wniosku, 

b) przedstawia ustnie projekt rozprawy doktorskiej, 
c) odpowiada na pytania członków KR, 

3) Członkowie KR po zapoznaniu się z kolokwium, o których mowa w punkcie 3, oceniają je 
na odpowiednich formularzach, przyznając kandydatom punktację za poszczególne 
elementy na skali: 0 (słabo), 1 (średnio), 2 (dobrze), 3 (bardzo dobrze) i 4 (znakomicie). 
Łącznie kandydat może otrzymać z tego tytułu co najwyżej 12 punktów. 

 
6.13 Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: od 

kandydatów wymaga się uzyskania co najmniej 6 punktów podczas kolokwium 
kwalifikacyjnego.  
 

6.14 Termin ogłoszenia wyników: 
11 września 2018 r.  
 

6.15 Miejsce ogłoszenia wyników postepowania rekrutacyjnego: 
- Instytut Filozofii, Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.filozofia.uw.edu.pl 
 

6.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 
1 października 2018 r.  

 
6.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 

uchwały: TAK  
 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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7. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
 Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii 
 
7.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Filozofii i Socjologii w Instytucie Socjologii 
 

7.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych w zakresie 
socjologii 

 
7.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 
7.4 Forma studiów: stacjonarne 
 
7.5 Limit miejsc: 12 
 
7.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 27 czerwca do 4 września 2018 r.  
 
7.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) podanie do Komisji Rekrutacyjnej o przyjęcie na studia doktoranckie, 
c) życiorys (własnoręcznie podpisany) zawierający informacje o ukończonych studiach 

licencjackich i magisterskich oraz temacie i rezultatach pracy magisterskiej, 
d) 3 zdjęcia, 
e) Wydrukowane podanie o wydanie legitymacji elektronicznej, 
f) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub 

równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom 
zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku 
niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie  
na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta, 

g) dokumenty potwierdzające wyniki nauki z okresu studiów I i II stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich (suplementy do dyplomów lub kserokopia indeksu) wraz 
z potwierdzoną przez macierzystą uczelnię średnią z ocen, 

h) informacja o znajomości języków obcych (kserokopie certyfikatów lub odpowiednie 
zaświadczenia), 

i) kandydaci, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, składają formularze ZUS 
ZZA, kandydaci ubezpieczeni składają odpowiednie zaświadczenie,  

j) opinia od samodzielnego pracownika naukowego Instytutu Socjologii napisana  
na podstawie dotychczasowej współpracy naukowej z kandydatem i/lub na podstawie 
lektury pracy magisterskiej kandydata oraz na podstawie rozmowy z kandydatem, 

k) charakterystyka zainteresowań, aktywności naukowej i dotychczasowych osiągnięć 
naukowych wraz z udokumentowaniem ewentualnych publikacji (ksero pierwszej strony 
publikacji lub potwierdzenie od wydawcy przyjęcia tekstu do druku), wystąpień 
konferencyjnych (zaświadczenie od organizatora konferencji z informacją o terminie 
konferencji i tytule wygłoszonego referatu lub przedstawionego posteru), 
udziału  w projektach badawczych (zaświadczenie od kierownika projektu), staży oraz 
wyjazdów naukowych (zaświadczenie od organizatora lub koordynatora stażu), 

l) koncepcja rozprawy doktorskiej w trzech egzemplarzach. Koncepcja rozprawy doktorskiej 
przygotowana przez kandydata powinna w szczególności: 

a) wskazywać cel pracy (problem badawczy) i uzasadniać jego wagę, 
b) określać metodę/sposób realizacji zamierzonego celu, 
c) wskazywać źródła i/lub materiał empiryczny.  

Zalecana objętość koncepcji rozprawy doktorskiej to 4-6 stron standardowego 
maszynopisu (7-11 tys. znaków), 

m) do koncepcji rozprawy doktorskiej kandydat może dołączyć informację o preferowanym 
kandydacie na opiekuna naukowego (informacja ta nie jest wymagana), 

n) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego 
na studia doktoranckie. 

 
7.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: nie dotyczy 
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7.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 27 czerwca do 5 września 2018 r. w sekretariacie 
studiów doktoranckich (IS, ul. Karowa 18, pokój 101) w godzinach pracy sekretariatu. 

 
7.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 
1) Koncepcję rozprawy doktorskiej ocenia dwoje losowo wybranych członków Komisji 

Rekrutacyjnej posiadających stopień doktora habilitowanego. W sytuacji, kiedy oceny 
recenzentów znacząco się od siebie różnią (różnica wynosi więcej niż 2 punkty), 
Przewodniczący Komisji wskazuje trzeciego recenzenta – jego ocena jest wiążąca. Ocena 
koncepcji odbywa się według kryteriów wymienionych w punkcie 7.11.1. 

2) W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat prezentuje koncepcję rozprawy doktorskiej 
i odpowiada na pytania recenzentów oraz pozostałych członków Komisji Rekrutacyjnej. 
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wyjaśnienie ewentualnych niejasności koncepcji czy 
też jej uzupełnienie, a także ocena dojrzałości naukowej kandydata i jego rozeznania 
w podejmowanej problematyce oraz w szerszej tematyce, w której osadzony jest projekt 
rozprawy doktorskiej. Członkowie Komisji w tajnym głosowaniu oceniają wynik rozmowy 
kwalifikacyjnej według kryteriów wymienianych w punkcie 7.11.2. 

3) Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny dotychczasowego dorobku naukowego kandydata 
na podstawie złożonej przez niego dokumentacji. Kryteria oceny opisane zostały 
w punkcie 7.11.3. 

4) Obliczany jest ostateczny wynik kandydata, który stanowi sumę: 
a) oceny koncepcji rozprawy doktorskiej, 
b) oceny rozmowy kwalifikacyjnej, 
c) oceny osiągnieć naukowych.  
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat, wynosi 12.5 punktu. 
Z oceny koncepcji rozprawy i rozmowy z kandydatem wykluczeni są: 
- autor opinii dołączanej do podania o przyjęcie na studia doktoranckie, 
- wskazany przez kandydata preferowany opiekun naukowy, 
- przedstawiciel doktorantów, jeżeli jego opiekun naukowy lub promotor jest preferowanym 
opiekunem naukowym kandydata. 
 

7.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 
 
7.12 Kryteria i sposób oceny: 

Komisja w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie uwzględnia następujące 
kryteria: 
1) Ocenę koncepcji rozprawy doktorskiej (średnia ocen recenzentów – wartość z przedziału 

od 0 do 5 punktów). Ocenie podlegać będą następujące aspekty projektu: 
a) precyzyjne zdefiniowanie celu pracy (problemu badawczego), jego logiczne 

uzasadnienie i znaczenie dla rozwoju socjologii (od 0 do 5 punktów), 
b) adekwatność przyjętych metod badawczych i harmonogramu realizacji zamierzonego 

celu (od 0 do 5 punktów) 
c) poprawność wskazanych odniesień bibliograficznych i osadzenia w kontekście innych 

badań (od 0 do 5 punktów), 
2) Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem (średnia ocen członków Komisji  

z wyłączeniem dwóch skrajnych ocen – wartość z przedziału od 0 do 5 punktów). Przy 
ocenie członkowie Komisji biorą pod uwagę: 
a) umiejętność syntetycznego i pełnego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz 

spodziewanych rezultatów pracy doktorskiej, a także umiejętność obrony 
przedstawionej koncepcji w odpowiedzi na pytania recenzentów i członków Komisji 
(od 0 do 5 punktów), 

b) rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność 
językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym 
socjologii (od 0 do 5 punktów), 

3) Dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata (maks. 2.5 punktu), w tym: 
a) średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub studiów magisterskich (0.3 punktu  za średnią 

powyżej 4.5 oraz 0.5 punktu za średnią powyżej 4.7), 
b) dyplom drugiego kierunku (0.5 punktu za dyplom ukończenia studiów magisterskich 

oraz 0.2 punktu za dyplom ukończenia innych form dokształcania, np. studiów 
podyplomowych), 
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c) znajomość języków obcych (0.2 punktu za potwierdzoną certyfikatem lub innym 
równoważnym dokumentem znajomość języka obcego, innego niż język angielski, 
który jest podstawowym językiem obcym dyscypliny „socjologia”), 

d) publikacje naukowe (0.3 punktu za publikację w nierecenzowanym czasopiśmie 
naukowym lub pracy zbiorowej, 0.5 punktu za publikację w recenzowanym 
czasopiśmie naukowym lub pracy zbiorowej oraz 0.2 punktu za tłumaczenie tekstu 
naukowego; maksymalnie 1.5 punktu); uznawane będą publikacje o objętości co 
najmniej 0.5 arkusza wydawniczego. W przypadku tekstów wieloautorskich liczbę 
punktów za publikację dzieli się przez liczbę jej autorów, 

e) referaty i komunikaty na konferencjach naukowych (0.2 punktu za referat lub poster, 
maksymalnie 0.6 punktu), 

f) staże i wyjazdy naukowe (0.2 punktu za staż lub wyjazd trwający od 7 dni  do 
miesiąca, 0.4 punktu za staż lub wyjazd trwający powyżej miesiąca, maksymalnie 
0.8 punktu), 

g) udział w projektach badawczych (0.3 za udział w projekcie badawczym w roli 
wykonawcy, 0.5 za pełnienie funkcji kierownika projektu; maksymalnie 1 punkt), 

h) popularyzacja nauki (0.1 punktu za publikację popularnonaukową o objętości powyżej 
7 tys. znaków ze spacjami lub wykład publiczny trwający ponad 30 minut, 
maksymalnie 0.3 punktu), 

i) nagrody lub wyróżnienia w konkursach naukowych związanych z kierunkiem studiów 
doktoranckich (0.1 punktu za wyróżnienie, 0.2 punktu za nagrodę regulaminową, 
maksymalnie 0.4 punktu). 

 
7.13 Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: komisja 

zastrzega sobie prawo do niewypełnienia limitu miejsc, jeśli kandydaci nie uzyskają  
w postępowaniu rekrutacyjnym min. 6 punktów. 
 

7.14 Termin ogłoszenia wyników: do 28 września 2018 r.  
 

7.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Instytut Socjologii, ul. Karowa 18, 00-324 Warszawa, I piętro, 
- strona internetowa: http://www.is.uw.edu.pl 
 

7.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 
1 października 2018 r. 
 

7.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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8. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Filozofii i Socjologii wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych, Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziałem Psychologii 
oraz Wydziałem Zarządzania 

 
8.1 Nazwa studiów:  

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie 
Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 
Wydział Psychologii, Wydział Zarządzania, studia administrowane przez Instytut Studiów 
Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca 
 

8.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych z zakresu 
socjologii (Wydział Filozofii i Socjologii), doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, 
doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, doktor nauk społecznych 
w zakresie nauk o polityce publicznej (Wydział Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych), doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych), doktora nauk społecznych w zakresie psychologii (Wydział 
Psychologii),doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktora nauk ekonomicznych 
w zakresie nauk o zarządzaniu (Wydział Zarządzania) 
 

8.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 
8.4 Forma studiów: stacjonarne 

 
8.5 Limit miejsc: 4 

 
8.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 4 czerwca do 17 września 2018 r.  

 
8.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) podanie o przyjęcie na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie, 
c) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia 

lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że 
dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. 
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się 
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

d) 3 zdjęcia, 
e) życiorys (własnoręcznie podpisany), z wyszczególnieniem informacji o znajomości języków 

obcych, informacji o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach 
w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach 
badawczych, nagrodach, stażach, wyróżnieniach, stażach badawczych, 

f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego 
na studia doktoranckie, 

g) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, 
h) informacja o znajomości języków obcych z odpowiednimi zaświadczeniami, 
i) pisemna zgoda pracownika naukowego (związanego z Instytutem Studiów Społecznych 

im. Profesora Roberta Zajonca) na opiekę nad studiami doktoranckimi i nad pracą 
doktorską, 

j) konceptualizacja proponowanego tematu pracy doktorskiej (około 3 stron). Konspekt 
projektu badawczego musi być zatwierdzony (podpisany) przez potencjalnego promotora 
rozprawy, 

k) dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych, w tym osoby, która wyraża zgodę 
na bycie opiekunem naukowym kandydata. 

 
8.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: nie dotyczy 

 
8.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 4 do 15 czerwca 2018 r. 

oraz od 4 do 17 września 2018 r.  
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8.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z jednego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej 
 

8.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski – 
obywatele polscy, język polski lub język angielski – cudzoziemcy  

 
8.12 Kryteria i sposób oceny: 

Końcowa ocena punktowa jest sumą ocen z poszczególnych kryteriów: 
1) rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 40 punktów, ocenie podlegają w szczególności: 

umiejętności jasnego przedstawienia problematyki badawczej, którą kandydat podejmuje, 
umiejętność wysnuwania odpowiednich wniosków i hipotez dotyczących tematu pracy 
badawczej, klarowność proponowanego wnioskowania naukowego), 

2) projektu koncepcji pracy doktorskiej (maksymalnie 20 punktów, ocenie podlegają 
w szczególności: znajomość tematyki podejmowanej pracy, klarowność wywodu 
i przedstawionego problemu badawczego, zasadność stawianych hipotez, dopasowanie 
proponowanego warsztatu badawczego do podejmowanych problemów badawczych), 

3) opinii dwóch pracowników naukowych (maksymalnie 10 punktów, ocenie podlegają 
w szczególności: doświadczenie kandydata w pracy w zespołach badawczych 
i we współpracy z opiekunami naukowymi, umiejętności planowania i organizacji pracy 
badawczej, doświadczenie w publikowaniu i prezentowaniu wyników pracy naukowej), 

4) dotychczasowego dorobku naukowego (maksymalnie 20 punktów, ocenie podlegają 
w szczególności: publikacje w czasopismach krajowych i międzynarodowych, publikacje 
rozdziałów w tomach redagowanych, monografie, prezentacje wyników badań na 
konferencjach krajowych i międzynarodowych, publikacje eksperckie, publikacje raportów 
z badań, działalność organizacyjna w obszarze nauki – koła naukowe, organizacja 
konferencji, warsztatów, itp.: popularyzacja nauki – publikacje w czasopismach, portalach, 
organizacjach popularnonaukowych), 

5) znajomość języków obcych (maksymalnie 5 punktów, udokumentowana biegłość językowa 
na poziomie B2 – 1 punkt za każdy język, powyżej B2 – 2 punkty za każdy język, 
do maksymalnej wartości 5 punktów), 

6) średnia ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (maksymalnie 
5 punktów): 
- średnia ocen:  3.5 – 3.75 – 1 punkt 

3.75 – 4 – 2 punkty 
4 - 4.25 – 3 punkty 
4.25 - 4.5 – 4 punkty 
powyżej 4.5 – 5 punktów 

 
8.13 Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: przyjmowane 

będą osoby, które uzyskają minimum 70 punktów. 
W przypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą odbywać się na podstawie rankingu.  
 

8.14 Termin ogłoszenia wyników: 28 września 2018 r. 
 

8.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, ul. Stawki 5/7,  

00-183 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.iss.uw.edu.pl 
 

8.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.  
 

8.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE  

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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9. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Fizyki 

 
9.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Fizyki 
  

9.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki, 
doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyki, doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii 

 
9.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 
9.4 Forma studiów: stacjonarne 
 
9.5 Limit miejsc: 30 
 
9.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 21 maja do 21 czerwca 2018 r.  
 
9.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie na formularzu zamieszczonym na stronie 

internetowej Studiów Doktoranckich Wydziału Fizyki, 
c) zobowiązanie przyszłego opiekuna naukowego dotyczące podjęcia się opieki w okresie 

trwania studiów doktoranckich, 
d) 2 zdjęcia (3.5 cm x 4.5 cm), 
e) życiorys (podpisany przez kandydata), zawierający informacje o osiągnięciach, za które 

na podstawie szczegółowych zasad oceny przyznawane są punkty w postępowaniu 
rekrutacyjnym (zasady dokumentowania osiągnięć są podane w szczegółowych zasadach 
oceny kandydatów na studia doktoranckie), 

f) odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich i magisterskich lub oświadczenie, 
że dyplom zostanie dostarczony do 25 września 2018 r., 

g) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplementy dyplomów lub karty 
przebiegu studiów I i II stopnia). W przypadku osób, które ukończyły wyższe studia 
za granicą wymagana jest także informacja na temat stosowanej skali ocen, 

h) opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępną propozycję projektu badawczego, 
i) opinia pracownika naukowego na temat dotychczasowej pracy naukowej i ewentualnie 

dydaktycznej kandydata, 
j) informacja o znajomości języków obcych (kopia certyfikatu lub oświadczenie kandydata, 

że posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć 
dydaktycznych), 

k) oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego (formularz do pobrania ze strony 
internetowej Studiów Doktoranckich Wydziału Fizyki) lub wniosek zgłoszeniowy do ZUS 
(jeśli kandydat przekroczył 26 rok życia), 

l) oświadczenie dotyczące konieczności rozliczenia się z Wydziałem po zakończeniu 
studiów doktoranckich (formularz do pobrania ze strony internetowej Studiów 
Doktoranckich Wydziału Fizyki UW), 

m) kopia dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców). 
 
9.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: w przypadku 

dyplomów i suplementów wystawionych w językach innych niż polski lub angielski należy 
złożyć ich przekład na polski lub angielski 

 
9.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 21 maja do 22 czerwca 2018 r.  

 
9.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, posiadający dyplom 
ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizyka, astronomia lub kierunkach 
pokrewnych. Osoby, które nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia ww. studiów, ale są 
studentami ostatniego roku studiów, mogą ubiegać się o warunkowe przyjęcie na studia 
doktoranckie pod warunkiem złożenia odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich 
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do 25 września 2018. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego 
przynajmniej na poziomie zrozumienia angielskojęzycznych tekstów naukowych. 

2) Przed rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej kandydat zobowiązany jest uzgodnić,  
w której jednostce Wydziału (lub jednostce pozawydziałowej) oraz pod czyją opieką 
naukową będzie mogła być wykonywana praca doktorska. Kandydaci mogą uzyskać od 
Kierownika Studiów Doktoranckich pomoc w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi 
opiekunami. 

3) Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie 
oceny złożonych dokumentów i wyników rozmowy kwalifikacyjnej. Przyjmowane są, 
w ramach limitu miejsc, osoby, które uzyskały największą liczbę punktów, nie mniej jednak 
niż ½ całkowitej liczby punktów możliwych do zdobycia. 

 
9.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski lub 

język angielski 
 
9.12 Kryteria i sposób oceny: 

Przy ocenie brane są pod uwagę: 
1) Ciągłość studiów: 

- studia bez powtarzanych lat (jeżeli kierunek studiów był zmieniany, to okres studiów jest 
liczony od momentu rozpoczęcia studiów zakończonych uzyskaniem dyplomu 
magisterskiego stanowiącego podstawę kwalifikacji na studia doktoranckie. Nie liczy się 
przerwy w studiowaniu spowodowanej urlopem macierzyńskim, zdrowotnym, naukowym 
lub okolicznościowym): 1 punkt, 
- studia z jednym lub więcej powtarzanymi latami (w przypadku gdy któryś rok był przez 
studenta niezaliczony lub student zrezygnował ze studiów w ich trakcie  
a następnie je podjął na tym samym kierunku, to punkt nie jest przyznawany): 0 punktów, 

2) średnia SI ocen na studiach I stopnia (lub pierwszych trzech latach jednolitych studiów 
magisterskich) zaokrąglona do jednej cyfry po przecinku. Na studiach I stopnia SI liczone 
jest jako średnia ważona: średniej z ocen uzyskanych w trakcie studiów  
z wagą 0.7, oceny z pracy licencjackiej z wagą 0.2 oraz oceny z egzaminu licencjackiego 
z wagą 0.1. Przy liczeniu średniej brane są pod uwagę wszystkie przedmioty: 

SI ≥ 4.6:  2 punkty 
4.4 ≤ SI < 4.6: 1.5 punktu 
4.2 ≤ SI < 4.4: 1 punkt 
4.0 ≤ SI < 4.2: 0.5 punktu 
SI < 4.0:  0 punktów 

W przypadku jednolitych studiów magisterskich liczona jest średnia ocen  
z trzech pierwszych lat studiów. 

3) Średnia SII ocen na studiach II stopnia zaokrąglona do jednej cyfry po przecinku. Przy 
liczeniu średniej brane są pod uwagę wszystkie przedmioty. 

SII ≥ 4.6:  2 punkty 
4.4 ≤ SII < 4.6: 1.5 punktu 
4.2 ≤ SII < 4.4: 1 punkt 
4.0 ≤ SII < 4.2: 0.5 punktu 
SII < 4.0:  0 punktów 
W przypadku jednolitych studiów magisterskich liczona jest średnia od czwartego roku 
studiów. 

4)  Aktywność naukowa i inicjatywa kandydata: 
a) publikacje w czasopismach naukowych (1 punkt za publikację w czasopiśmie 

posiadającym wskaźnik Impact Factor, 0.5 punktu za publikację w czasopiśmie nie 
posiadającym wskaźnika Impact Factor, ale znajdującym się na liście ministerialnej 
czasopism), do 1.5 punktu, 

b) udział w konferencjach, sympozjach, warsztatach, kolokwiach naukowych:  
za prezentację ustną (wygłoszoną osobiście) na konferencji międzynarodowej:  
1 punkt, za prezentację plakatu lub demonstracji na konferencji międzynarodowej oraz 
za prezentację ustną (wygłoszoną osobiście) na konferencji krajowej: 0.5 punktu, nie 
liczą się konferencje studenckie. Udział w konferencji i prezentacja pracy powinny być 
udokumentowane (list od organizatorów konferencji lub link do strony na której jest 
informacja o prezentacji pracy przez kandydata) do 1 punktu, 
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c) udział w stażach naukowych trwających co najmniej 3 tygodnie (w tym wszystkie 
wyjazdy wakacyjne, ale nie liczą się wyjazdy obowiązkowe w ramach odbywanych 
studiów): 0.5 punktu/ staż, do 1 punktu, 

d) kierowanie projektem badawczym: 0.5 punktu, 
e) popularyzowanie nauki (np. publikacje w czasopismach popularnonaukowych), kołach 

naukowych, wyróżnienie w konkursach naukowych (0.5 punktu / aktywność): do 1 
punktu, 

f) beneficjenci programu „Diamentowy Grant” biorący na swój wniosek udział 
w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach ogólnych otrzymują maksymalną liczbę 
punktów za aktywność naukową, tj. 5 punktów. 

5) Ocena z pracy magisterskiej uzyskanej do dnia 29 czerwca 2018 r. Kandydat, który do dnia 
29 czerwca 2018 r. nie dostarczy dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o egzaminie 
magisterskim, otrzymuje 0 punktów za to kryterium. W przypadku ocen całkowitych 
z ewentualnym plusem: 
- 5:  1 punkt, 
- 4.4+: 0.5 punktu, 
- 3.3+: 0 punktów, 
w przypadku ocen (M) z cyframi po przecinku: 
- M ≥ 4.60   1 punkt, 
- 3.80 ≤ M < 4.60 0.5 punktu, 
- M < 3.80  0 punktów. 

6) Ocena z egzaminu magisterskiego uzyskana do dnia 29 czerwca 2018 r. Kandydat, który do 
dnia 29 czerwca 2018 r. nie dostarczy dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia 
o egzaminie magisterskim, otrzymuje 0 punktów za to kryterium. 
- 5:  1 punkt, 
- 4.4+: 0.5 punktu, 
- 3.3+: 0 punktów. 
W przypadku absolwentów uczelni zagranicznych, jeśli jest tylko jedna ocena  
za pracę magisterską/egzamin magisterski – punkty są mnożone przez 2. 

7) Rozmowa kwalifikacyjna: jest oceniana przez każdego z członków komisji rekrutacyjnej. 
Za rozmowę jest do zdobycia łącznie od 0 do 6 pkt. 
Oceniana jest prezentacja wyników uzyskanych w pracy magisterskiej, prezentacja planów 
realizacji doktoratu oraz predyspozycje kandydata do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
Osoby, które zdały egzamin magisterski po terminie rozmów kwalifikacyjnych,  
są zobowiązane złożyć dyplom magisterski lub zaświadczenie o egzaminie magisterskim 
przed rozpoczęciem studiów doktoranckich, do dnia 25 września 2018 r. 

 
9.13 Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: suma 

wszystkich punktów większa lub równa 9 punktów 
 

9.14 Termin ogłoszenia wyników: lista rankingowa z liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym ogłaszana jest nie później niż po 7 dniach od zakończenia rozmów 
kwalifikacyjnych, które odbędą się w dniach 28 i 29 czerwca 2018 r. 
 

9.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, 
- strona internetowa: http:// http://www.fuw.edu.pl 
 

9.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.  
 

9.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 

http://www.fuw.edu.pl/
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10. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych  

 
10.1 Nazwa studiów: 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych  
 

10.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii 
 

10.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

10.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

10.5 Limit miejsc: 10 
 

10.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.  
 

10.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia; 

dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia o uzyskanym dyplomie magistra do terminu 
rozmowy kwalifikacyjnej w procedurze rekrutacyjnej na studia doktoranckie, 

c) życiorys, 
d) 1 zdjęcie,  
e) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (średnia ocen ze studiów I i II stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich), 
f) informacja o znajomości języków obcych (udokumentowany stopień znajomości), 
g) opis zainteresowań naukowych (projekt badań w 8 egzemplarzach), w odpowiedzi na 

jedną ze zgłoszonych przez Wydział specjalności studiów doktoranckich (nie więcej niż 2 
strony maszynopisu) – do 4.000 znaków, 

h) informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach i udziale w 
konferencjach naukowych oraz projektach badawczych – wymagane kopie publikacji lub 
maszynopisy tekstów przyjętych do druku (wraz z poświadczeniem ze strony redakcji) oraz 
poświadczenia aktywnego uczestnictwa w konferencjach (poster lub referat) lub projektach 
badawczych, 

i) opinię pracownika naukowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z tytułem 
profesora lub stopniem doktora habilitowanego (potencjalnego opiekuna naukowego). 

 
10.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia – wraz 

z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, 
c) życiorys, 
d) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (średnia ocen ze studiów I i II stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich) – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, 
e) informację o znajomości języków obcych (udokumentowany stopień znajomości) – wraz 

z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, 
f) opis zainteresowań naukowych (projekt badań w 8 egzemplarzach), w odpowiedzi na 

jedną ze zgłoszonych przez Wydział specjalności studiów doktoranckich (nie więcej niż 2 
strony maszynopisu) – do 4.000 znaków, 

g) informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach i udziale 
w konferencjach naukowych oraz projektach badawczych – wymagane kopie publikacji lub 
maszynopisy tekstów przyjętych do druku (wraz z poświadczeniem ze strony redakcji) oraz 
poświadczenia aktywnego uczestnictwa w konferencjach (poster lub referat) lub projektach 
badawczych, 

h) opinię pracownika naukowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z tytułem 
profesora lub stopniem doktora habilitowanego (potencjalnego opiekuna naukowego). 

 
10.9 Termin przyjmowania dokumentów: do 17 lipca 2018 r.  
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10.10 Opis postępowania rekrutacyjnego:  
1) W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się: 

a) ocenę projektu badawczego, 
b) ocenę rozmowy kwalifikacyjnej, 
c) ocenę aktywności naukowej, 
d) średnią ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich, 
e) biegłą znajomość języków obcych. 

 
10.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 

 
10.12 Kryteria i sposób oceny: 

1. Projekt badawczy (o objętości 2 stron ~ 4.000 znaków) powinien zawierać: 
- sformułowanie problemu badawczego i wstępnych hipotez, 
- zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury przedmiotu, 
- proponowane metody badań, 

a) Przedmiotem oceny jest: 
- jasność sposobu formułowania zakresu przedmiotowego badań (cel, zakres badania 

i postawione hipotezy), 
- uzasadnienie problemu badania i jego osadzenie w dotychczasowym dorobku naukowym 

w danej dziedzinie badań, 
- oryginalność problematyki i metodologii badań, 
- poprawność proponowanych metod badań, 

b) Projekty badawcze oceniane są w skali od 1 do 15 punktów. 
2. Rozmowa kwalifikacyjna 

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę dojrzałości naukowej kandydata oraz 
wyjaśnienie ewentualnych niejasności projektu i ocenę znajomości podejmowanej 
problematyki przez kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 1 do 20 
punktów.  
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach od 4 do 5 września 2018 r., Wydział 
Geografii i Studiów Regionalnych. 

3. Aktywność naukowa 
Ocena dokonywana jest na podstawie dokumentów, a w szczególności kopii publikacji lub 
maszynopisów tekstów przyjętych do druku (wraz z poświadczeniem ze strony redakcji) 
i poświadczenia aktywnego uczestnictwa w konferencjach (poster lub referat) lub 
projektach badawczych NCN, NCBiR lub europejskich.  
Aktywność naukowa jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów według następującej 
punktacji: 
- publikacja w czasopismach punktowanych według MNiSW z listy A  2 punkty  
- publikacja w czasopismach punktowanych według MNiSW z listy B lub C 1 punkt 
- poświadczony udział w konferencji z posterem lub referatem  1 punkt 

4. Kryteria oceny wyników ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich 
Średnia ze studiów 4.00 – 4.30 1 punkt 
  4.31 – 4.50 2 punkty 
  4.51 – 4.70 3 punkty 
  4.71 – 4.90 4 punkty 
  powyżej 4.90 5 punktów 

5. Kryteria oceny za biegłą znajomość języków obcych: 
- udokumentowana biegłość językowa na poziomie B2 - 1 punkt za każdy język, 
- udokumentowana biegłość językowa na poziomie powyżej B2 - 2 punkty za każdy język, 
- maksymalna liczba punktów zależy od liczby języków obcych znanych biegle 

kandydatowi, lecz nie może przekraczać 5 punktów. 
Maksymalna liczba punktów wynosi 50, z czego maksymalnie za: 
- projekt badawczy  15 
- rozmowę kwalifikacyjną 20 
- aktywność naukową  5 
- średnią ze studiów  5 
- znajomość języków obcych 5 
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10.13 Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: warunkiem 
koniecznym przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów, 
tj. 20 punktów. 
 

10.14 Termin ogłoszenia wyników: do 23 września 2018 r. 
 

10.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Krakowskie Przedmieście 30,  

00-927 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.wgsr.uw.edu.pl./doktorant 
 

10.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

10.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK  

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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11. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Geologii 

 
11.1 Nazwa studiów: 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Geologii 
 

11.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii  
 

11.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

11.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

11.5 Limit miejsc: 16 
 

11.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 6 sierpnia do 18 września 2018 r.  
 
11.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) życiorys, 
c) 1 zdjęcie,  
d) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź w przypadku studiów 

dwustopniowych – studiów II stopnia*, z zakresu: 
- nauk o Ziemi, 
- dyscyplin pokrewnych w dziedzinach nauk: biologicznych, fizycznych, chemicznych, 
technicznych, informatyki, zagadnień ochrony środowiska oraz innych powiązanych 
merytorycznie dyscyplin, z których dyplom jednolitych studiów magisterskich lub II stopnia 
daje podstawy programowe dla odbywania studiów doktoranckich (III stopnia) w zakresie 
nauk geologicznych. (Podania kandydatów, którzy legitymują się ukończeniem studiów za 
granicą rozpatrywane będą z uwzględnieniem oceny porównywalności poziomu 
wykształcenia na ogólnie obowiązujących zasadach przyjętych w odrębnych przepisach). 
W przypadku kandydatów, którzy otrzymali „Diamentowy Grant”, możliwe jest, 
w przypadku studiów dwustopniowych, złożenie wyłącznie dyplomu ukończenia studiów 
I stopnia, 

e) udokumentowane wyniki z nauki w okresie studiów wyższych w postaci średniej 
z jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich lub dla studiów dwustopniowych – 
średnie ze studiów I i II stopnia (wyciągi z dziekanatu), 

f) informacje o znajomości języków obcych oraz dokumenty potwierdzające poziom 
opanowania języków (zaświadczenie lub suplement o zdanym egzaminie obowiązkowym 
z języka obcego na studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich lub certyfikat 
językowy), 

g) poświadczone informacje o aktywności zawodowej lub naukowej, w szczególności 
o publikacjach oraz autorstwie opracowań niepublikowanych (kopia pierwszej strony), 
a także o pracach w kołach naukowych, o aktywnym uczestnictwie w konferencjach 
naukowych (wygłoszenie referatu lub udział w organizacji konferencji), nagrodach, 
wyróżnieniach, odbytych stażach, 

h) opis zainteresowań naukowych kandydata oraz wstępną propozycję projektu 
badawczego, 

i) opinia przyszłego opiekuna naukowego – samodzielnego pracownika naukowego 
Wydziału Geologii, zawierającą merytoryczną ocenę zaproponowanego programu 
badawczego oraz krótką charakterystykę możliwości przeprowadzenia badań, z podpisem 
dyrektora Instytutu, bądź kierownika Katedry potwierdzającym gotowość przyjęcia 
studenta, 

j) inne dokumenty i informacje, które kandydat pragnie przedłożyć w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 

 
11.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: nie dotyczy 

 
11.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 10 do 18 września 2018 r.  
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11.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 
1) Kierownik studiów doktoranckich Wydziału Geologii w terminie do 7 dni po zakończeniu 

składania podań dokonuje oceny kompletności i zgodności z wymaganiami złożonych 
przez kandydatów dokumentów i w uzgodnieniu z członkami komisji rekrutacyjnej określa 
listę osób spełniających formalne wymogi i dopuszczonych do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego oraz ustala terminarz przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 
z kandydatami. 

2) Decyzję o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego osób legitymujących się 
ukończeniem studiów w dziedzinach pokrewnych do dyscypliny geologia oraz studiów za 
granicą decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna. 

3) Postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia doktoranckie przeprowadza komisja 
rekrutacyjna powoływana przez Dziekana Wydziału Geologii. 

4) Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. 
zm.) składają dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym dla wszystkich 
kandydatów. Chęć wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach ogólnych 
potwierdzają własnym wnioskiem. 

5) Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje krótką prezentację przez kandydata jego programu 
naukowego oraz serię pytań zadawanym kandydatowi przez członków komisji 
dotyczących tematyki podejmowanej działalności badawczej oraz w razie potrzeby 
szerszych zagadnień z zakresu nauk o Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem 
specjalności naukowej, w ramach której sytuuje się program naukowy kandydata, a także 
problemów metodycznych. 

 
11.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 
 
11.12 Kryteria i sposób oceny: 

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i przeanalizowaniu dokumentów 
przedstawionych przez kandydata członkowie komisji rekrutacyjnej dokonują oceny według 
następujących zasad punktacyjnych: 

Element oceny Liczba 
punktów 

Uwagi 

Średnia ocen uzyskiwanych 
w toku studiów I stopnia  

0 – 6 a) Punktacja obliczana na podstawie średniej 
ocen w skali: od 2 (ndst) do 5 (bdb) 
obliczana według algorytmu 
przedstawionego poniżej* 

Średnia ocen uzyskiwanych 
w toku studiów II stopnia  

0 – 4 a) 

Średnia ocen uzyskiwanych 
w toku jednolitych studiów 
magisterskich  

0 – 10 b) 

Znajomość języków obcych 0 – 5 5 pkt – znajomość 2 języków obcych, w tym 
1 na poziomie co najmniej C1**, 
4 pkt – znajomość 2 języków obcych na 
poziomie B2, 
3 pkt – znajomość 2 języków obcych, w tym 
1 na poziomie co najmniej B2, 
2 pkt – znajomość 1 języka obcego na 
poziomie co najmniej B2, 
1,5 pkt – znajomość 2 języków obcych na 
poziomie niższym niż B2, 
1 pkt – znajomość 1 języka obcego na 
poziomie niższym niż B2, 
0 pkt – brak znajomości języków obcych 

Aktywność zawodowa i naukowa 
kandydata (publikacje, opracowania 
niepublikowane, konferencje, 
studencki ruch naukowy, staże) 

0 – 5 Punktacja rankingowa kandydatów na 
podstawie analizy przedstawionych 
dokumentów 

Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej 0 – 30*** Punktacja obliczana na podstawie średniej 
ocen wystawionych przez członków komisji 
rekrutacyjnej**** 
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* Algorytm do przeliczania tradycyjnych ocen w skali 2 (ndst) do 5 (bdb) na skalę punktową:  
((Ocena tradycyjna – 2)/3) x maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach danego 
elementu oceny  
Przy obliczaniu średniej z ocen ze studiów punktacja a) lub b) alternatywnie  
** Punkty przyznawane na podstawie certyfikatów instytucji zewnętrznych zgodne z ustalonym 

na Uniwersytecie Warszawskim przelicznikiem. 
*** Kandydaci, którzy są beneficjentami „Diamentowego Grantu” i zdecydują się na rekrutację na 

studia doktoranckie na zasadach ogólnych, otrzymują 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
**** Członkowie komisji rekrutacyjnej wystawiają oceny w skali od 2 (ndst) do 5 (bdb), z ocenami 

połówkowymi; z tych ocen liczona jest średnia (zaokrąglona do dziesiętnych), a jej wartość jest 
przeliczana na punkty zgodnie z: 

Średnia punkty 
- 5.0 30 punktów 
- 4.9 29 punktów 
- 4.8 28 punktów 
- 4.7 27 punktów 
- 4.6 26 punktów 
- 4.5 25 punktów 
- 4.4 24 punktów 
- 4.3 23 punkty 
- 4.2 22 punkty 
- 4.1–4 21 punktów 
- 3.9–3.8 20 punktów  
- 3.7 19 punktów 
- 3.6 18 punktów 
- 3.5-3.4 17 punktów 
- 3.3-3.2 16 punktów 
-3.1-3 15 punktów 
- 2.9 8 punków 
- 2.8 7 punktów 
- 2.7 6 punktów 
- 2.6 5 punktów 
- 2.5 4 punkty 
- >2.4 0 punktów 

 
11.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: 

Kandydaci, którzy uzyskają łącznie ze wszystkich elementów oceny mniej niż 30 punktów, nie 
są przyjmowani na studia doktoranckie.  
W odniesieniu do kandydatów, którzy uzyskają 30 i więcej punktów sporządzana jest zbiorcza 
lista rankingowa, na podstawie której na studia doktoranckie przyjętych zostaje 
16 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. 
W przypadku nie wypełnienia limitu 16 miejsc nie przewiduje się w danym roku rekrutacji 
uzupełniającej. 
 

11.14 Termin ogłoszenia wyników: 27 września 2018 r.  
 

11.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Wydział Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www/geo.uw.edu.pl 
 

11.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.  
 

11.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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12. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Historyczny 

 
12.1 Nazwa studiów: 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Historycznym 
 

12.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie 
archeologii, doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii, doktora nauk 
humanistycznych w zakresie historii, doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, 
doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce 
 

12.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

12.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

12.5 Limit miejsc: 22 
 

12.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 30 czerwca do 9 września 2018 r.  
 

12.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) opinia samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Historycznego zawierająca 

zobowiązanie do sprawowania opieki naukowej nad kandydatem. Opinia powinna zostać 
złożona bezpośrednio przez opiniodawcę w dziekanacie Wydziału Historycznego, 

c) kwestionariusz osobowy (druki dostępne w dziekanacie) lub na stronie Wydziału 
Historycznego, 

d) 2 zdjęcia, 
e) odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, 
f) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (potwierdzone przez dziekanaty 

średnie z toku studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), 
g) informacja o znajomości języków obcych (certyfikaty, zaświadczenia), 
h) informacja o aktywności naukowej (potwierdzony udział w pracach w kołach naukowych, 

w konferencjach naukowych z referatem, nagrodach, wyróżnieniach, stażach) 
z dołączonym spisem prac publikowanych, kopiami prac wydrukowanych i przyjętych do 
druku (z potwierdzeniem od redakcji), 

i) zarys projektu badawczego wedle załączonego wzoru (8 kopii), 
j) egzemplarz pracy magisterskiej (z wydrukowanymi dwoma recenzjami), 
k) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego na 

studia doktoranckie.  
 
12.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: dyplomy 

poświadczające ukończenie studiów na poziomie magisterskim w języku innym niż angielski 
 

12.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 16 lipca do 11 września 2018 r. 
 

12.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 
1) W dniach od 20 do 26 września 2018 r. odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne 

kandydatów na czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie z następujących dyscyplin: 
- archeologii, 
- etnologii, 
- historii, 
- historii sztuki, 
- nauki o sztuce (muzykologii) 

2) Kandydaci powinni dokonać elektronicznej rejestracji (wraz z wgraniem zdjęcia) w okresie 
od 30 czerwca 2018 r. do 9 września 2018 r. z wykorzystaniem systemu IRK 
http://doktoranci.irk.uw.edu.pl/ 

3) W dniach 16 lipca 2018 r. do 11 września 2018 r., w dziekanacie Wydziału Historycznego 
należy złożyć dokumenty opisane w punkcie 12.7 czyli: 
a) podanie z systemu IRK, 

http://doktoranci.irk.uw.edu.pl/
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b) opinię samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Historycznego 
(wraz z zobowiązaniem do sprawowania opieki naukowej nad kandydatem). Opinia 
powinna zostać złożona bezpośrednio przez opiniodawcę w dziekanacie Wydziału 
Historycznego), 

c) kwestionariusz osobowy (druki dostępne w dziekanacie lub na stronie Wydziału 
Historycznego), 

d) dwa zdjęcia, 
e) odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, 
f) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (potwierdzone przez dziekanaty 

średnie z toku studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), 
g) informację o znajomości języków obcych (potwierdzone certyfikatami), 
h) informacje o aktywności naukowej (pracach w kołach naukowych, udziale 

konferencjach naukowych z referatem, nagrodach, wyróżnieniach, stażach – 
potwierdzone zaświadczeniami) z dołączonym spisem prac publikowanych, kopiami 
prac wydrukowanych i złożonych do druku (z potwierdzeniem od redakcji), 

i) zarys projektu badawczego (8 kopii) wedle formularza dostępnego na stronie 
Wydziału Historycznego, 

j) egzemplarz pracy magisterskiej (z wydrukowanymi dwoma recenzjami) 
k) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania 

kwalifikacyjnego na studia doktoranckie. 
4) Zgodnie z podaną punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym oceniane będą następujące 

elementy: 
a) projekt badawczy:       0-10 punktów 
b) średnia z jednolitych studiów magisterskich albo studiów I i II stopnia 0-1.5 punktu 
c) aktywność naukowa       0-6 punktów 
d) znajomość języków obcych      0-1 punktu 
e) ocena z pracy magisterskiej      0-1,5 punktu 
f) rozmowa kwalifikacyjna       0-20 punktów 
RAZEM         40 punktów 

 
12.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 

w przypadku obywateli polskich, w przypadku cudzoziemców język polski lub język angielski 
 
12.12 Kryteria i sposób oceny: 

1) Projekt (maksymalnie 20 tysięcy znaków ze spacjami) musi zawierać następujące moduły, 
zgodne z treścią obowiązkowego formularza rekrutacyjnego do pobrania ze strony 
internetowej Wydziału Historycznego, 
podlegające ocenie od 0 do 2 punktów (maksymalnie 10 punktów) 
- stan badań, 
- cel badawczy/ naukowy, 
- metodyka badań, 
- koncepcja i plan badań, 
- znaczenie projektu. 

2) Średnia z jednolitych studiów magisterskich albo studiów I i II stopnia od 0 do 1.5 punktu 
 

   
 
 
 
 
 

3) Znajomość języków obcych: język angielski na poziomie C1, i odpowiedniki tego 
certyfikatu w przypadku innych języków – od 0 do 1 punktu 
W uzasadnionych wypadkach Komisja Rekrutacyjna ma prawo do uznania znajomości 
języka obcego na wysokim poziomie na podstawie innych dokumentów (np. dyplomu 
zagranicznej uczelni) 

4) Aktywność naukowa – od 0 do 6 punktów 
a) publikacje związane z dyscyplinami wykładanymi na Wydziale Historycznym 

(archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce – muzykologia - 
maksymalnie 3 punkty 

Średnia Punkty 
poniżej 4 0 
4.01-4.4 0.5 
4.41-4.75 1 
powyżej 1.5 
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- monografia lub książkowa edycja źródeł z aparatem krytycznym - 3 punkty 
- artykuł w czasopiśmie naukowym - 2 punkty 
- inne publikacje (recenzja, hasło w encyklopedii lub słowniku naukowym, nota 
katalogowa - 1 punkt (maksymalnie 2 punkty) 

 
b) konferencje - maksymalnie 2 punkty 

- międzynarodowe - 2 punkty 
- ogólnopolskie - 2 punkty 
- inne (w tym studencko-doktoranckie) - 1 punkt 

c) inna aktywność - maksymalnie 1 punkt 
- stypendium naukowe spoza uczelni (np. ministerialne) - 0.5 punktu 
- staże i praktyki - 0.5 punktu 

Osoby posiadające „Diamentowe Granty”, kierujące innymi grantami indywidualnymi oraz 
wykonawcy w grantach NCN i NPRH za aktywność naukową otrzymują maksymalną liczbę 
punktów, czyli 6 punktów.  
5) Praca magisterska (z dwoma recenzjami APD) – od 0 do 1.5 punktu 

Oceny Punkty 
5+, 5+ 1.5 
5+, + 1 
5, 5 0.5 

poniżej 5 0 
 

6) Rozmowa kwalifikacyjna – od 0 do 20 punktów 
W trakcie prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą oceniani według 
następujących kryteriów: 
- wartość/unikatowość koncepcji badawczej, 
- konceptualizacja (umiejętność sformułowania celu badawczego), 
- erudycja i poprawność wypowiedzi, 
- przygotowanie od pracy naukowej. 

 
12.13 Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: 25 punktów 

łącznie (w tym co najmniej 13 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej) 
 

12.14 Termin ogłoszenia wyników: 28 września 2018 r. 
 

12.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Indywidualne konta kandydatów w systemie IRK, 
- Wydział Historyczny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.wh.uw.edu.pl 
 

12.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

12.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 

http://www.wh.uw.edu.pl/
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13. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Historyczny wspólnie z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych 

 
13.1 Nazwa studiów: 

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie 
Studia prowadzone przez Wydział Historyczny wspólnie z Instytutem Stosowanych Nauk 
Społecznych  

 
13.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych w zakresie 

socjologii 
 

13.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

13.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

13.5 Limit miejsc: 8 
 

13.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 4 czerwca do 9 września 2018 r.  
 

13.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego 

na studia doktoranckie, 
c) wypełniony kwestionariusz osobowy,  
d) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta wraz z dowodem uiszczenia 

opłaty za ELD, 
e) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów I i II stopnia lub 

równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom 
zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku 
nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie 
na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

f) życiorys, 
g) 3 zdjęcia, 
h) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement do dyplomu), 
i) średnia ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich, 
j) krótka informacja o treści pracy magisterskiej (około 3 stron), 
k) projekt pracy badawczej lub doktorskiej (7-10 stron), 
l) rekomendacje samodzielnego pracownika Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych 

i Resocjalizacji lub pracownika spoza Uniwersytetu Warszawskiego, 
m) oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego udokumentowane oceną 

z kursu uniwersyteckiego na poziomie minimum B2 lub certyfikatem językowym, 
n) opis zainteresowań kandydata, 
o) dokumentację dotychczasowej aktywności naukowej kandydata wraz z egzemplarzami 

pracy magisterskiej i recenzjami, 
p) informacje o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach 

naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach.  
 

13.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: dyplom ukończenia 
jednolitych studiów magisterskich bądź studiów I i II stopnia lub równorzędny uzyskany na 
podstawie odrębnych przepisów, tłumaczenie notarialne 

 
13.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 3 do 14 września 2018 r.  

 
13.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) W projekcie pracy badawczej lub pracy doktorskiej powinno się znaleźć: 
a) zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury, 
b) sformułowanie problemu badawczego oraz (wstępne) sformułowanie hipotez, 
c) omówienie metodologii planowanych badań, 
d) ewentualne załączniki zawierające opis materiału badawczego, metod, programów 

eksperymentalnych.  
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2) Dokumentacja dotychczasowej aktywności naukowej powinna zawierać: 
a) egzemplarz pracy magisterskiej wraz z kopiami recenzji, 
b) publikacje lub maszynopisy tekstów złożonych do druku, poświadczenia aktywnego 

uczestnictwa w konferencjach, itd., 
c) poświadczenie udziału w projektach badawczych, 
d) informacje o innych gotowych produktach (programy komputerowe, eksperymentalne, 

itd.), 
e) inne formy aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym (pomoc przy organizacji 

konferencji, aktywność praktyczna w dziedzinie socjologii, itd.). 
 
13.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 

 
13.12 Kryteria i sposób oceny: 

1) Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. Na ogólną 
punktację od 0 do 40 punktów składają się: 
a) w 20% - dwukrotny iloczyn średniej ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych 

studiów magisterskich, 
b) w 20% - ocena dotychczasowego dorobku naukowego, 
c) w 30% - ocena projektu pracy badawczej lub pracy doktorskiej,  
d) w 30% - ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, 
e) dodatkowe informacje o kandydacie , rozstrzygające w przypadku wątpliwości 

decyzyjnych. 
Każdy z członków Komisji dokonuje punktacji wyniku oceny projektu pracy doktorskiej, 
dotychczasowego dorobku naukowego i rozmowy kwalifikacyjnej na skali od 0 do 10. 
Suma tych średnich wraz z oceną wyników studiów w proporcjach wyżej określonych 
stanowi punktację kandydata na skali od 0 do 40 punktów. Kandydaci są przyjmowani 
odpowiednio do ogłoszonych limitów w kolejności odpowiadającej uzyskanej punktacji 
o ile uzyskali w sumie co najmniej 15 punktów.  

2) Kryteria oceny projektów pracy badawczej lub pracy doktorskiej: 
a) jasność sposobu sformułowania celu badania i postawionych hipotez, 
b) nowatorstwo/oryginalność problematyki i/lub metodologii badań, 
c) poprawność metodologiczna projektu (trafność doboru metod, poprawność 

proponowanych analiz statystycznych), 
d) dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badania, osadzenie 

problemu w dotychczasowym dorobku dziedziny,  
e) znajomość literatury zagadnienia,  
f) zgodność tematyki z kompetencjami kadry samodzielnych pracowników naukowych 

mogących sprawować opiekę nad doktorantem. 
3) Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:  

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu wyjaśnienie ewentualnych niejasności projektu czy 
też jego uzupełnienie, zorientowanie się w dojrzałości naukowej kandydata, jego 
rozeznaniu w podejmowanej problematyce oraz w szerszej tematyce, w której osadzony 
jest projekt, jak również wyrobienie sobie ogólnego wrażenia o kandydacie. 

4) Dodatkowe kryteria, które mogą być brane pod uwagę: 
W przypadku trudności podjęcia decyzji, co do ostatecznego wyboru kandydatów, pod 
uwagę bierze się następujące kryteria: 
a) dyplom (zwykły czy z wyróżnieniem), czy ukończony w terminie, 
b) liczba dyplomów (kierunków studiów, które ukończył kandydat), 
c) opinie o kandydacie i listy rekomendacyjne, 
d) inne dane zaczerpnięte z życiorysu. 
 
O dokładnym terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani. 
Nie przewiduje się odrębnych zasad rekrutacji dla absolwentów innych wydziałów 
i obcokrajowców.  

 
13.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: co najmniej 

15 punktów 
 

13.14 Termin ogłoszenia wyników: 1 dzień od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych  
 



43 

13.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.isns.uw.edu.pl 
 

13.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

13.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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14. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Historyczny wspólnie z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych 

 
14.1 Nazwa studiów: 

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie 
Studia prowadzone przez Wydział Historyczny wspólnie z Instytutem Stosowanych Nauk 
Społecznych  

 
14.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych w zakresie 

socjologii 
 

14.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

14.4 Forma studiów: niestacjonarne 
 
14.5 Limit miejsc: 5 

 
14.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 4 czerwca do 9 września 2018 r.  

 
14.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego 

na studia doktoranckie, 
c) wypełniony kwestionariusz osobowy, 
d) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta wraz z dowodem uiszczenia 

opłaty za ELD, 
e) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów I i II stopnia 

lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, 
że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. 
W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się 
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

f) życiorys, 
g) 3 zdjęcia, 
h) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement do dyplomu), 
i) średnia ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich, 
j) krótka informacja o treści pracy magisterskiej (około 3 stron), 
k) projekt pracy badawczej lub doktorskiej (7-10 stron), 
l) rekomendacje samodzielnego pracownika Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych 

i Resocjalizacji lub pracownika spoza UW, 
m) oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego udokumentowane oceną 

z kursu uniwersyteckiego na poziomie minimum B2 lub certyfikatem językowym, 
n) opis zainteresowań kandydata, 
o) dokumentację dotychczasowej aktywności naukowej kandydata wraz z egzemplarzami 

pracy magisterskiej i recenzjami, 
p) informacje o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach 

naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach. 
 
14.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: dyplom ukończenia 

jednolitych studiów magisterskich bądź studiów I i II stopnia lub równorzędny uzyskany 
na podstawie odrębnych przepisów, tłumaczenie notarialne 

 
14.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 3 do 14 września 2018 r.  
 
14.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) W projekcie pracy badawczej lub pracy doktorskiej powinno się znaleźć: 
a) zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury, 
b) sformułowanie problemu badawczego oraz (wstępne) sformułowanie hipotez, 
c) omówienie metodologii planowanych badań, 
d) ewentualne załączniki zawierające opis materiału badawczego, metod, programów 

eksperymentalnych. 
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2) Dokumentacja dotychczasowej aktywności naukowej powinna zawierać: 
a) egzemplarz pracy magisterskiej wraz z kopiami recenzji, 
b) publikacje lub maszynopisy tekstów złożonych do druku, poświadczenia aktywnego 

uczestnictwa w konferencjach, itd., 
c) poświadczenie udziału w projektach badawczych, 
d) informacje o innych gotowych produktach (programy komputerowe, eksperymentalne, 

itd.), 
e) inne formy aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym (pomoc przy organizacji 

konferencji, aktywność praktyczna w dziedzinie socjologii, itd.). 
 
14.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 

 
14.12 Kryteria i sposób oceny: 

1) Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. Na ogólną 
punktację od 0 do 40 punktów składają się: 
a) w 20% - dwukrotny iloczyn średniej ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych 

studiów magisterskich, 
b) w 20% - ocena dotychczasowego dorobku naukowego, 
c) w 30% - ocena projektu pracy badawczej lub pracy doktorskiej, 
d) w 30% - ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, 
e) dodatkowe informacje o kandydacie, rozstrzygające w przypadku wątpliwości 

decyzyjnych. 
Każdy z członków Komisji dokonuje punktacji wyniku oceny projektu pracy doktorskiej, 
dotychczasowego dorobku naukowego i rozmowy kwalifikacyjnej na skali od 0 do 10. 
Suma tych średnich wraz z oceną wyników studiów w proporcjach wyżej określonych 
stanowi punktację kandydata na skali od 0 do 40 punktów. Kandydaci są przyjmowani 
odpowiednio do ogłoszonych limitów w kolejności odpowiadającej uzyskanej punktacji o 
ile uzyskali w sumie co najmniej 15 punktów. 

2) Kryteria oceny projektów pracy badawczej lub pracy doktorskiej: 
a) jasność sposobu sformułowania celu badania i postawionych hipotez, 
b) nowatorstwo/ oryginalność problematyki i/lub metodologii badań, 
c) poprawność metodologiczna projektu (trafność doboru metod, poprawność 

proponowanych analiz statystycznych), 
d) dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badania, osadzenie 

problemu w dotychczasowym dorobku dziedziny, 
e) znajomość literatury zagadnienia, 
f) zgodność tematyki z kompetencjami kadry samodzielnych pracowników naukowych 

mogących sprawować opiekę nad doktorantem. 
3) Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:  

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu wyjaśnienie ewentualnych niejasności projektu czy 
też jego uzupełnienie, zorientowanie się w dojrzałości naukowej kandydata, jego 
rozeznaniu w podejmowanej problematyce oraz w szerszej tematyce, w której osadzony 
jest projekt, jak również wyrobienie sobie ogólnego wrażenia o kandydacie. 

4) Dodatkowe kryteria, które mogą być brane pod uwagę: 
W przypadku trudności podjęcia decyzji, co do ostatecznego wyboru kandydatów, pod 
uwagę bierze się następujące kryteria: 
a) dyplom (zwykły czy z wyróżnieniem), czy ukończony w terminie, 
b) liczba dyplomów (kierunków studiów, które ukończył kandydat), 
c) opinie o kandydacie i listy rekomendacyjne, 
d) inne dane zaczerpnięte z życiorysu. 
 
O dokładnym terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani. 
Nie przewiduje się odrębnych zasad rekrutacji dla absolwentów innych wydziałów 
i obcokrajowców. 

 
14.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: co najmniej 

15 punktów 
 

14.14 Termin ogłoszenia wyników: 1 dzień od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych 
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14.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.isns.uw.edu.pl 
 

14.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

14.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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15. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Historyczny wspólnie z Wydziałem Biologii 
 

15.1 Nazwa studiów: Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie 
Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Historyczny i Wydział Biologii, studia 
administrowane przez Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej 

 
15.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie 

archeologii, doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii, doktora nauk 
humanistycznych w zakresie historii, doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, 
doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce 
 

15.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

15.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

15.5 Limit miejsc: 4 
 

15.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 1 sierpnia do 7 września 2018 r. 
 

15.7 Wymagane dokumenty:  
a) podanie, 
b) życiorys, 
c) opinia samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Historii lub Biologii wyższej uczelni 

– złożona osobno przez opiniodawcę i nie starsza niż 3 miesiące, 
d) kwestionariusz osobowy, 
e) odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, 
f) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (potwierdzone przez dziekanaty – 

średnie w toku studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), 
g) informacje o znajomości języków obcych potwierdzone certyfikatem, 
h) opis dorobku i zainteresowań, 
i) informacje o aktywności naukowej z dołączonym spisem prac publikowanych, kopiami prac 

wydrukowanych i złożonych do druku (potwierdzenie z redakcji), 
j) zarys projektu badawczego, 
k) egzemplarz pracy magisterskiej. 

15.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: wszystkie 
wymienione wyżej dokumenty, z wyjątkiem pracy magisterskiej i kopii prac wydrukowanych 
i złożonych do druku, powinny być tłumaczone na język polski, jeśli oryginał jest w innym 
języku. 

 
15.9 Termin przyjmowania dokumentów: do 7 września 2018 r. 
 
15.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: o kwalifikacji decydują rozmowa kwalifikacyjna oraz 

ocena projektu dysertacji i dorobku naukowego. Kandydaci po złożeniu wszystkich 
dokumentów zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

15.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: polski 
 
15.12 Kryteria i sposób oceny: 

1) Ocena projektu: 0-4 punktów. 
2) Średnia ocen ze studiów magisterskich: 0-2 punkty 

- poniżej 4,0 – 0 punktów, 
- między 4,0-4,5– 1 punkt, 
- powyżej 4,5 – 2 punkty. 

3) Udokumentowana certyfikatem znajomość języków obcych: 1 język – 1 punkt, 
maksymalnie 3 punkty. 

4) Publikacje naukowe: 0-3 punktów. 
5) Odbyte konferencje naukowe: 0-3 punktów. 
6) Rozmowa kwalifikacyjna: 0-24 punktów. 
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15.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: kandydaci 

będą przyjmowani według listy rankingowej do wyczerpania miejsc pod warunkiem, że 
uzyskali przynajmniej 50% możliwych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (suma 
wszystkich punktów). 
O przyjęcie na studium doktoranckie w OBA ubiegać się mogą jedynie osoby ze średnią ocen 
ze studiów magisterskich i oceną pracy magisterskiej nie niższą niż 4.0. 
 

15.14 Termin ogłoszenia wyników: do 21 września 2018 r. 
 

15.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- indywidualne konta kandydatów w systemie IRK, 
- Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, ul. Krakowskie 

Przedmieście 32, 00-927 Warszawa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście C10, pokój 
A20, 

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

15.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

15.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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16. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
 Wydział Lingwistyki Stosowanej 
 
16.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Lingwistyki Stosowanej 
 
16.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie 

językoznawstwa, doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa 
 
16.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 
16.4 Forma studiów: stacjonarne 
 
16.5 Limit miejsc: 12 
 
16.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.  
 
16.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) podanie o wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta wydrukowane po wprowadzeniu 

przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej kolorowej fotografii w formacie 
JPG (dowód uiszczenia opłaty za ELD należy przedstawić po zakwalifikowaniu na studia), 

c) życiorys, 
d) kwestionariusz osobowy, 
e) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia (odpis) lub 

równorzędny, uzyskany na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku absolwentów, 
którzy ukończyli studia magisterskie tuż przed postępowaniem rekrutacyjnym, wymagane 
jest zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego oraz 
oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów 
doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba 
ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta, 

f) od kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wyższych, wydanym za 
granicą, wymagane są dodatkowo następujące dokumenty: 
- zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła 
umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku 
dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią 
objęty, 
- poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez 
instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej 
z dnia 5 października 1961 znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów 
urzędowych (Dz.U. z 2005 r., nr 112, poz. 938 i 939), 
- kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony – karta czasowego pobytu lub zezwolenie na osiedlenie 
się – karta stałego pobytu) – w przypadku cudzoziemców, 

g) zaświadczenie o ocenie z egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej, 
h) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, 
i) udokumentowana działalność naukowa (spis publikacji, aktywne uczestnictwo 

w konferencjach, udział w projektach naukowych), 
j) opinia przyszłego opiekuna zawierająca jego zgodę na podjęcie opieki naukowej nad 

kandydatem; jeśli nie zna on kandydata z zajęć na studiach magisterskich lub innej 
aktywności dydaktycznej lub naukowej - suplement i opinia promotora pracy magisterskiej 
lub innej osoby, co najmniej ze stopniem doktora, znającej kandydata z zajęć na studiach 
magisterskich lub innej aktywności dydaktycznej bądź naukowej, 

k) zgoda kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału na podjęcie opieki nad kandydatem, 
l) informacja o znajomości języków obcych. W przypadku cudzoziemców wymagane jest 

potwierdzenie znajomości języka polskiego (np. przez Centrum Języka Polskiego i Kultury 
Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum), 

m) zaakceptowany i podpisany przez przyszłego opiekuna opis projektu badawczego 
związanego z tematem pracy doktorskiej (do 5.000 znaków), 
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n) 3 zdjęcia o wymiarach 3.5 cm x 4.5 cm, 
o) deklaracje dotyczące ubezpieczenia (należy przedstawić po zakwalifikowaniu na studia) – 

formularze do pobrania w sekretariacie Studiów Doktoranckich WLS. 
 

16.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: 
a) dyplom studiów magisterskich oraz poświadczenie w formie legalizacji lub apostille (jeżeli 

zostało sporządzone w języku obcym), 
b) zaświadczenie o ocenie z egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej, 
c) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I oraz II stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, 
d) informacja o stosowanej skali ocen w przypadku osób, które ukończyły wyższe studia za 

granicą. 
 

16.9 Termin przyjmowania dokumentów: po rejestracji kandydatów w systemie IRK w terminie 
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. (włącznie) (https://doktoranci.irk.uw.edu.pl: obszar: Nauki 
Humanistyczne, dziedzina: Nauki Humanistyczne, dyscyplina: Językoznawstwo, 
Literaturoznawstwo), dokumenty (w białej, kartonowej, teczce do akt, z gumką) przyjmowane 
będą od 11 czerwca do 26 lipca 2018 r. oraz od 5 do 13 września 2018 r. (w dni powszednie 
oprócz piątków) w sekretariacie studiów doktoranckich, w godzinach 10.00-14.00, p. 318, 
w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ul. Szturmowej 4 w Warszawie.  
Przedstawienie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem formalnym 
przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
16.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł 
magistra lub równorzędny. Punktowana jest średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich wynosząca nie mniej niż 4.0. 

2) Rekrutację na rok akademicki 2018/2019 prowadzi Komisja, w skład której wchodzi 
Kierownik Studiów Doktoranckich jako przewodniczący, trzech pracowników 
samodzielnych z jednostek wewnętrznych WLS ze specjalizacją językoznawczą 
i literaturoznawczą, przedstawiciel doktorantów delegowany przez Wydziałową Radę 
Doktorantów WLS oraz sekretarz (sekretarka SD WLS – bez prawa głosu). 

3) Termin rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019: 
20 września 2018 r. 

 
16.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 

 
16.12 Kryteria i sposób oceny: 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się dwustopniowo:  
- w oparciu o weryfikację przez Komisję złożonych przez kandydata dokumentów  
oraz 
- na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej 
Obowiązuje następująca punktacja: 
1) Średnia ocen ze studiów - 0-5 punktów (punktacja za średnią: 4.0-4.19 – 1 punkt, 4.2-4.39 

– 2 punkty, 4.4-4.59 – 3 punkty, 4.6-4.79 – 4 punkty, 4.8-5.0 – 5 punktów). 
2) Średnia ocena z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego – 0-5 punktów 

(punktacja za średnią 4-4.49 – 3 punkty, 4.5-4.79 – 4 punkty, 4.8-5 i wyżej – 5 punktów). 
3) Ocena dotychczasowych osiągnięć kandydata (w tym: działalność w kołach naukowych, 

poświadczone o przyjęciu do druku lub opublikowane artykuły, udział w konferencjach 
i projektach badawczych) 0-5 punktów (po 0.5 punktu za każdy rodzaj działalności). 

4) Ocena projektu naukowego, związanego z tematem pracy, w tym: dojrzałość naukowa, 
świadomość stanu badań w obrębie dyscypliny, nowatorskość tematu lub zakładanej 
metodologii - 0-15 punktów (po 5 punktów za każdą cechę). 

5) Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 
27 maja 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2183 
z późn. zm.) otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów 
za aktywność naukową kandydata. 
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W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 30 punktów. O przyjęciu na 
studia decyduje liczba punktów, zdobyta w procesie rekrutacji i podana przy nazwisku 
kandydata na liście rankingowej. 
 

16.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: 15 punktów 
 

16.14 Termin ogłoszenia wyników: 25 września 2018 r.  
 

16.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Indywidualne konta kandydatów w systemie IRK, 
- strona internetowa: http://www.wls.uw.edu.pl (zakładka „doktoranci – o studiach – 

rekrutacja”), 
- wskazane przez kandydatów adresy poczty elektronicznej 
 

16.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

16.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 

http://www.wls.uw.edu.pl/
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17. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
 

17.1 Nazwa studiów:  
Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
 

17.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk matematycznych w zakresie 
matematyki, doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki 
 

17.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

17.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

17.5 Limit miejsc: 35 
 

17.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 2 maja do 15 września 2018 r. 
  
17.7 Wymagane dokumenty:  

Na etapie rejestracji kandydaci nie składają żadnych dokumentów w wersji papierowej. 
Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych na studia doktoranckie kandydaci powinni złożyć 
następujące dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) podanie o elektroniczną legitymację doktorancką i potwierdzenie opłaty (kopia przelewu), 
c) życiorys ze szczególnym uwzględnieniem strony naukowej, 
d) opinia pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego, 
e) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (lub zaświadczenie o ukończeniu studiów 

złożone do 30 września 2018 r.), 
f) kopia dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców), 
g) wykaz ocen uzyskanych w czasie studiów z przedmiotów matematycznych 

i informatycznych, 
h) ślubowanie doktoranta, 
i) oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego. 

 
17.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: nie dotyczy 

 
17.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 20 września do 30 września 2018 r. 
 
17.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na podstawie dokumentacji i egzaminu. Komisja 
ustala wynik punktowy kandydata na podstawie podanej w zarejestrowanym w systemie IRK 
średniej ocen z drugiego etapu studiów i średniej ocen z egzaminu. 
Wszystkim kandydatom przyznaje się zero punktów za znajomość języków obcych i zero 
punktów za dotychczasową aktywność naukową.  
Ustala się próg punktowy – 105 punktów, którego osiągnięcie jest warunkiem koniecznym 
przyjęcia na studia. Kandydaci, którzy spełnią warunek określony przez próg, są przyjmowani 
w kolejności według listy rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji.  
 

17.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski, język 
angielski 
 

17.12 Kryteria i sposób oceny:  
1) Egzamin odbędzie się w terminie pomiędzy 1 a 15 czerwca 2018 r. Dokładny termin 

zostanie podany do 30 maja 2018 r. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest 
dokonanie rejestracji przed dniem egzaminu. 

2) Ocena punktowa kandydata wyliczana jest na podstawie skorygowanej średniej ocen x ze 
studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i wyniku egzaminu y (w postaci 
liczby od 2 do 5) z wagami, odpowiednio 70 i 30. Ocena punktowa rekrutacji jest obliczana 
według wzoru: wynik punktowy rekrutacji w = 70·(x - 2) +30·(y – 2). 
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3) Średnia ocen obliczana jest na podstawie ocen z egzaminów w przebiegu studiów, bez 
uwzględniania oceny z egzaminu magisterskiego, oceny pracy dyplomowej i oceny 
końcowej. 

4) Komisja uwzględnia bez żadnych korekt średnią ocen, uzyskaną na studiach kończących 
się uzyskaniem dyplomu magistra informatyki lub matematyki na wydziale polskiej uczelni 
wyższej, który ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie informatyka 
i matematyka. 

5) W pozostałych przypadkach komisja dokonuje oceny programu studiów i stosuje 
w obliczeniach skorygowaną średnią x = 2 + c·(z-2), gdzie z jest średnią ocen kandydata, 
uzyskaną faktycznie na jego uczelni, a c jest liczbą od 0.5 do 1, ustalaną 
w indywidualnych przypadkach przez komisję. 

6) Kandydat, który nie przystąpił do egzaminu, uzyskuje wynik punktowy obliczony 
na podstawie średniej ocen ze studiów drugiego stopnia: 
wynik punktowy rekrutacji w = 70·(x – 2) 
Fakt nieprzystąpienia do egzaminu nie powoduje innych skutków poza brakiem punktów 
wynikających z ocen z egzaminu. 

 
17.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: 105 punktów 

 
17.14 Termin ogłoszenia wyników: 20 września 2018 r. 

 
17.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 

- Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, 
- strona internetowa: https://www.mimuw.edu.pl/studia-doktoranckie 
 

17.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. lub / i 16 lutego 2019 r. 
 

17.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 
 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 

https://www.mimuw.edu.pl/studia-doktoranckie
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18. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
 Wydział Nauk Ekonomicznych 

 
18.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
 

18.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk ekonomicznych w zakresie 
ekonomii 
 

18.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

18.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

18.5 Limit miejsc: 20 (Limit miejsc w turze I wynosi 10 osób. W I turze kwalifikowani są wyłącznie 
kandydaci międzynarodowi, których studia są płatne. Limit miejsc w II turze wynosi 10 osób. 
Miejsca niewykorzystane w I turze przechodzą do II tury. Studenci zakwalifikowani na studia w 
ramach II tury bez opłat za studia mogą uzyskać podczas I roku studiów stypendium 
doktoranckie. Limit liczby stypendiów na I roku wynosi nie mniej niż 50% przyjętych.) 
 

18.6 Termin rejestracji w systemie IRK: 
od 1 do 10 czerwca 2018 r. – I rekrutacja 

 od 1 do 14 września 2018 r. – II rekrutacja 
 

18.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia,  

a w przypadku studentów odbywających studia na ostatnim roku na uczelniach za granicą, 
zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia studiów, 

c) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (średnia ze studiów I i II stopnia 
lub ze studiów jednolitych obliczona zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych 
studiów określonymi w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim), 

d) życiorys, 
e) 3 zdjęcia, 
f) informacja o znajomości języka angielskiego (wymagany jest certyfikat potwierdzający 

znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 lub równoważnym. 
Od kandydatów, którzy ukończyli studia w języku angielskim poświadczenie nie jest 
wymagane), 

g) opis zainteresowań naukowych kandydata, 
h) informacja o aktywności naukowej, a w szczególności o: publikacjach, udziale 

w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach, pracach w kołach 
naukowych i innych osiągnięciach naukowych, 

i) konspekt projektu badawczego mogącego stanowić podstawę rozprawy doktorskiej, 
j) w przypadku kandydatów ubiegających się o studia w ramach II tury rekrutacyjnej konspekt 

powinien być zatwierdzony i podpisany przez potencjalnego promotora rozprawy oraz 
zawierać jego opinię o realności wykonania proponowanego badania w ramach 
koordynowanych przez niego prac. 

 
18.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: Dokumenty, 

o których mowa w punkcie 18.7. lit. b-c powinny być w języku polskim lub angielskim, 
pozostałe wersje językowe wymagają tłumaczenia na język angielski przez tłumacza 
przysięgłego. 
 

18.9 Termin przyjmowania dokumentów:  
 Kandydatów z I tury (których studia są płatne) obowiązują następujące terminy: 

w pierwszym etapie: do 5 maja 2018 r. – przesłanie przez kandydata skanu wymaganych 
dokumentów w formacie pdf na: wne@wne.uw.edu.pl 
w drugim etapie dotyczącym kandydatów pozytywnie ocenionych konspektów projektu 
badawczego mogącego stanowić podstawę rozprawy doktorskiej z pierwszego etapu: 
od 1 do 10 czerwca 2018 r. – dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów 

mailto:wne@wne.uw.edu.pl
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do Dziekanatu Ogólnego Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, 
pokój B013. 
Kandydatów z II tury obowiązują następujące terminy: od 1 do 14 września 2018 r. – 
dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów do Dziekanatu Ogólnego Wydziału Nauk 
Ekonomicznych, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, pokój B013. 
 

18.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 
1) Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z oceny dostarczonych dokumentów 

i rozmowy kwalifikacyjnej. 
2) Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się kandydatów, którzy złożyli wszystkie, 

wymagane dokumenty. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy głównie złożonego konspektu 
projektu badawczego mogącego stanowić podstawę rozprawy doktorskiej. 

3) W ocenie złożonego konspektu projektu badawczego uwzględnia się: 
- w przypadku kandydatów z I tury recenzję sporządzoną na wniosek Komisji 
Rekrutacyjnej przez wybranego samodzielnego nauczyciela akademickiego 
zatrudnionego na Wydziale Nauk Ekonomicznych, 
- w przypadku kandydatów z II tury w ocenie złożonego konspektu projektu badawczego 
uwzględnia się opinię potencjalnego promotora. 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem sieci 
teleinformatycznej. 

 
18.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: postępowanie 

kwalifikacyjne, w tym rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub języku 
angielskim.  
 

18.12 Kryteria i sposób oceny: 
 Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów według następującej punktacji: 

1) Konspekt projektu badawczego mogącego stanowić podstawę rozprawy doktorskiej (od 
0 do 50 punktów). 

2) Prezentacja konspektu projektu badawczego (od 0 do 10 punktów). 
3) Zaangażowanie kandydata w badania naukowe (od 0 do 20 punktów), w szczególności: 

- przynajmniej 1 publikacja z listy A - 20 punktów, 
- 1 publikacja z listy B - 5 punktów, lecz nie więcej niż 10 punktów za wszystkie publikacje 
z listy B, 
- pozostałe aktywności naukowe (od 0 do 10 punktów). 

4) Zgodność tematu i metody z aktualnymi trendami badawczymi w dziedzinie nauk 
ekonomicznych (od 0 do 20 punktów). 

Komisja Rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów na studia doktoranckie. Przyjęcia 
kandydatów następują zgodnie z rankingiem w ramach istniejącego limitu miejsc. 
 

18.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: uzyskanie 
minimum 50 punktów z sumy wszystkich punktów jest warunkiem przyjęcia kandydata na 
studia doktoranckie w ramach istniejącego limitu miejsc. 
 

18.14 Termin ogłoszenia wyników:  
23 czerwca 2018 r. – I rekrutacja 
27 września 2018 r. – II rekrutacja 
 

18.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, pokój B013, 
- strona internetowa: http://www.wne.uw.edu.pl (w zakładce dla doktorantów) 

 
18.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 

 
18.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 

uchwały: TAK 
 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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19. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

 
19.1 Nazwa studiów: Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych w języku polskim 
 

19.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych w zakresie 
nauk o polityce, doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, doktora nauk 
społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej 
 

19.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

19.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

19.5 Limit miejsc: 20 miejsc, w tym na poszczególnych specjalnościach: nauki o polityce – 10; 
nauki o bezpieczeństwie – 5; nauki o polityce publicznej – 5. Warunkiem uruchomienia zajęć 
na specjalności jest przyjęcie na nią co najmniej 5 osób. W przypadku niespełnienia tego 
warunku osoba przyjęta na studia wybiera inną specjalność lub realizuje indywidualną ścieżkę 
międzydyscyplinarną zatwierdzoną przed rozpoczęciem pierwszego semestru przez 
kierownika studiów doktoranckich. 

 
19.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 1 do 30 czerwca 2018 r.  

 
19.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK – na wydruku 
ręcznie należy dopisać wybraną specjalność związaną z dyscypliną naukową, 

b) odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub odpis dyplomu 
ukończenia studiów drugiego stopnia lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony 
przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich (najpóźniej do dnia 1 października 
2018 r.). W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba 
ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta,  

c) CV, 
d) zaświadczenie o średniej ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średniej ocen ze 

studiów II stopnia wystawione przez uczelnię, na której odbywały się studia. W przypadku 
uczelni zagranicznych wymagany jest urzędowy dokument zawierający przeliczenie 
średniej ocen na skalę obowiązującą w RP, 

e) dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie C1 lub C2 
(zaświadczenie uczelni wyższej, suplement do dyplomu, potwierdzony przez uczelnię 
wydruk z USOS lub certyfikaty językowe określone w załączniku do zarządzenia 
Rektora UW nr 59 z dnia 1 grudnia 2014 r.). Kandydat ma obowiązek dostarczenia 
dokumentów jednoznacznie wskazujących poziom biegłości językowej według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 

f) konspekt pracy doktorskiej z liczącym od 10 do 20 pozycji wykazem literatury przedmiotu, 
g) udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, 

pracach w kołach naukowych, aktywnym udziale w konferencjach naukowych, stażach 
naukowych za lata 2016/2017 i ewentualnie 2018, 

h) beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a Ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, mają obowiązek przedłożyć 
sprawozdanie z realizacji objętego nim projektu zatwierdzone przez swojego opiekuna 
naukowego, 

i) osoby realizujące badania w ramach projektów badawczych wskazanych w zarządzeniu 
Rektora mają obowiązek przedłożyć zaświadczenie, w którym jednoznacznie wskazano 
funkcję kandydata w zespole badawczym,  

j) 1 zdjęcie (format 3.5 cm x 4.5 cm), 
k) informacja o tytule pracy magisterskiej i nazwisku jej promotora, 
l) informacja o ewentualnym wyborze promotora pracy doktorskiej, 
m) pełny wykaz dokumentacji przekazanej komisji rekrutacyjnej podpisany przez kandydata.  
 
Rozpatrywane będą wyłącznie dokumenty urzędowe w języku polskim (dokumenty 
tłumaczone z języków obcych muszą być poświadczone przez tłumacza przysięgłego).  
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19.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: dokumenty podane 

w punkcie 19.7 
 

19.9 Termin przyjmowania dokumentów: do dnia 5 lipca 2018 r. (dokumenty przesyłane droga 
pocztową na adres: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WNPiSM Uniwersytet Warszawski,  
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Gmach Audytoryjny), pok. 210) 

 
19.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) Ocena kandydata dokonywana jest w formie punktacji. 
2) Ocena kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmuje: 

a) wyniki w nauce na ukończonych studiach: średnią ze studiów II stopnia albo 
jednolitych magisterskich kandydata, uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem, 

b) udokumentowaną znajomość języków obcych,  
c) udokumentowaną aktywność naukową kandydata,  
d) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.  

3) Kandydat może uzyskać ogółem od 0 do 50 punktów. 
 

19.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 
 

19.12 Kryteria i sposób oceny: 
1) Średnia ocen na ukończonych studiach (maksymalnie 11 punktów): 

Studia jednolite magisterskie lub studia magisterskie II stopnia – średnia ocen 
przemnożona przez 2. Dodatkowy 1 punkt za dyplom z wyróżnieniem.  

2) Znajomość języków obcych (maksymalnie 6 punktów): 
Ocena na podstawie przedłożonej dokumentacji. Punktacja w zależności od stopnia 
biegłości: C2 – 3 punkty, C1 – 2 punkty. W przypadku niższego stopnia biegłości – 
0 punktów.  

3) Aktywność naukowa (maksymalnie 8 punktów): 
a) „Diamentowy Grant” – 8 punktów, 
b) Realizacja projektu badawczego wskazanego w zarządzeniu Rektora: funkcja 

kierownika – 8 punktów, funkcja wykonawcy – 4 punkty,  
c) Publikacja książkowa: monografia jednoautorska – 4 punkty, rozdział w pracy 

zbiorowej lub współautorstwo monografii – 2 punkty. Forma udokumentowania: 
oryginał publikacji (do wglądu) oraz kopia stron książki zawierających nazwisko autora 
lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok 
wydania, numer ISBN (jeżeli został nadany), 

d) Artykuł naukowy – 2 punkty. Forma udokumentowania: oryginał publikacji (do wglądu) 
oraz kopia stron czasopisma zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł 
publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, numer ISSN 
(jeżeli został nadany). Pod uwagę będą brane wyłącznie książki i artykuły już 
opublikowane. 

a) Wygłoszenie referatu na konferencji (udokumentowane wyłącznie oryginałem 
zaświadczenia wystawionego przez organizatora konferencji oraz oryginałem 
programu konferencji) – 1 punkt, 

b) Inne udokumentowane formy aktywności naukowej: staże naukowe, czynny udział 
w festiwalach nauki, aktywność w kołach naukowych, (udokumentowane wyłącznie 
oryginałem zaświadczenia wystawionego przez organizatora festiwalu, opiekuna 
naukowego koła naukowego itp.) – 1 punkt. 

Z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskać można od 0 do 25 punktów. Podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej przeprowadzanej z kandydatem przez komisję ocenie podlegają: 
a) erudycja w dziedzinie nauk społecznych (od 0 do 2 punktów), 
b) umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi (od 0 do 2 punktów), 
c) umiejętność argumentacji (od 0 do 2 punktów), 
d) znajomość metod badawczych nauk społecznych (od 0 do 2 punktów), 
e) poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi w obrębie dyscypliny naukowej 

z jaką wiąże się wybrana przez kandydata specjalność (od 0 do 4 punktów),  
f) poprawność sformułowania tematu projektu badawczego związanego z planowaną 

rozprawą doktorską (od 0 do 2 punktów),  
g) umiejętność konceptualizacji problemu badawczego (od 0 do 4 punktów),  
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h) oryginalność pytań badawczych i przedmiotu badań (od 0 do 2 punktów),  
i) ocena przedłożonego konspektu pracy doktorskiej (od 0 do 3 punktów), 
j) zgodność tematyki planowanej rozprawy doktorskiej z wybraną dyscypliną naukową  

(od 0 do 2 punktów). 
Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w dniach od 3 do 7 września 2018 r.  
 

19.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: minimalna 
liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie w wybranej przez kandydata 
specjalności jest równa liczbie punktów, jaką uzyskał kandydat na liście rankingowej 
zajmujący ostatnie miejsce w ramach limitu miejsc ustalonego dla danej specjalności. 
Kandydaci, którzy otrzymali mniej niż 15 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej nie są 
przyjmowani na studia doktoranckie.  
 

19.14 Termin ogłoszenia wyników: do 17 września 2018 r.  
 

19.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- indywidualne konta kandydatów w systemie IRK,  
- Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, ul. Krakowskie Przedmieście 

26/28, 00-927 Warszawa, (Gmach Audytoryjny) II piętro,  
- strona internetowa: http://www.wnpism.uw.edu.pl (zakładka aktualności). 
 

19.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

19.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
  

http://www.wnpism.uw.edu.pl/
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20. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (studia w języku angielskim) 
 
20.1 Nazwa studiów: Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych w języku angielskim  
 

20.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych w zakresie 
nauk o polityce, doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, doktora nauk 
społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej. (Program studiów obejmuje możliwość 
kształcenia w dwóch specjalnościach: nauki o polityce i nauki o bezpieczeństwie; istnieje 
możliwość realizacji ścieżki interdyscyplinarnej.) 
 

20.3 Czas trwania studiów: 4 lata (doktoranci, którzy zdążą zrealizować pełny program studiów 
i złożyć pracę doktorską mogą ukończyć studia w ciągu 3 lat) 
 

20.4 Forma studiów: stacjonarne (płatne) 
 

20.5 Limit miejsc: 15 miejsc (warunkiem uruchomienia zajęć jest przyjęcie co najmniej 10 
kandydatów) 

  
20.6 Termin rejestracji w systemie IRK: nie dotyczy 

 
20.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia wraz ze zgodą kandydata na warunki finansowe, 
b) odpis dyplomu magistra wraz z programem studiów lub oświadczenie, że dyplom zostanie 

dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich (najpóźniej do dnia 
1 października 2018 r.). W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym 
terminie osoba ubiegająca się o studia doktoranckie nie zostanie przyjęta,  

c) odpis dyplomu licencjata wraz z programem studiów (w celu określenia równorzędności – 
lub nostryfikacji – dyplomu magistra uprawniającego do przyjęcia na studia doktoranckie 
w Polsce), 

d) konspekt pracy doktorskiej wraz z bibliografią liczącą od 10 do 20 pozycji,  
e) potwierdzone informacje (zaświadczenia) o działalności naukowej (udział 

w konferencjach, kołach naukowych, organizacjach naukowych, publikacje naukowe) za 
lata 2016-2018, 

f) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2, 
g) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (innego niż język ojczysty kandydata 

i język angielski) na poziomie C1 lub C2 (za język ojczysty uznaje się także język 
urzędowy kraju, którego obywatelem jest kandydat), 

h) CV,  
i) kwestionariusz osobowy,  
j) kopia paszportu,  
k) 1 zdjęcie (format 3.5 cm x 4.5 cm). 
Rozpatrywane będą wyłącznie dokumenty urzędowe w języku angielskim.  

 
20.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: nie dotyczy 

 
20.9 Termin przyjmowania dokumentów: do dnia 29 czerwca 2018 r. Miejsce składania 

dokumentów: Sekcja ds. stopni naukowych i studiów doktoranckich WNPiSM (Gmach 
Audytoryjny), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, (Gmach Audytoryjny), 
pokój 210 w godzinach przyjęć interesantów lub drogą elektroniczną: 
phdrecruitment.wnpism@uw.edu.pl 

 
20.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: kwalifikacji na podstawie 
przedłożonych dokumentów oraz nieobowiązkowej rozmowy kwalifikacyjnej.  
Decyzja o podjęciu na studia podejmowana jest po pierwszym etapie kwalifikacji.  
Do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpić mogą osoby, które chcą ubiegać się o stypendium 
doktoranckie i zostały przyjęte na studia. 
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20.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język angielski 
 
 

20.12 Kryteria i sposób oceny: 
1) Ocena konspektu pracy doktorskiej (maksymalnie 9 punktów): 

- temat pracy, przedmiot badań, pytania badawcze oraz metody badawcze, 
- ramy teoretyczne pracy i odniesienia do stanu badań, 
- wykaz podstawowej literatury (od 10 do 20 propozycji). 

2) Znajomość języków obcych (z wyjątkiem języka angielskiego) – maksymalnie 6 punktów: 
- poziom C1 – 2 punkty, poziom C2 – 3 punkty, 
- w przypadku niższego stopnia biegłości – 0 punktów. 

3) Aktywność naukowa (maksymalnie 10 punktów), na którą mogą składać się: 
- publikacja książkowa: monografia jednoautorska – 4 punkty, rozdział w pracy zbiorowej 

lub współautorstwo monografii – 2 punkty. Forma udokumentowania: kopia stron 
zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, 
miejsce i rok wydania, numer ISBN (jeżeli został nadany) oraz oryginał publikacji do 
wglądu. Nie uwzględnia się zaświadczeń o przyjęciu publikacji do druku, 

- artykuł naukowy – 2 punkty. Forma udokumentowania: kopia stron czasopisma 
zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, 
miejsce i rok wydania, numer, ISSN (jeżeli został nadany) oraz oryginał czasopisma do 
wglądu. Nie uwzględnia się zaświadczeń o przyjęciu publikacji do druku, 

- wygłoszenie referatu na konferencji – 1 punkt. Forma udokumentowania: oryginał 
zaświadczenia wystawionego przez organizatora konferencji i program konferencji,  

- inne udokumentowane formy aktywności naukowej – 1 punkt. Staże naukowe, czynny 
udział w festiwalach nauki, aktywność w kołach naukowych udokumentowane wyłącznie 
oryginałem zaświadczenia wystawionego przez organizatora festiwalu, opiekuna 
naukowego koła naukowego itp.  

4) Z rozmowy kwalifikacyjnej (nieobowiązkowej) można uzyskać od 0 do 25 punktów. 
Podczas rozmowy przeprowadzanej z kandydatem przez komisję ocenie podlegają: 
a) erudycja w dziedzinie nauk społecznych (od 0 do 3 punktów), 
b) umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi (od 0 do 2 punktów),  
c) umiejętność argumentacji (od 0 do 2 punktów),  
d) znajomość metod badawczych nauk społecznych (od 0 do 3 punktów), 
e) poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi w obrębie dyscypliny naukowej, 

z jaką wiąże się wybrana przez kandydata specjalność (od 0 do 4 punktów),  
f) poprawność sformułowania tematu projektu badawczego związanego z planowaną 

rozprawą doktorską (od 0 do 2 punktów),  
g) umiejętność konceptualizacji problemu badawczego (od 0 do 4 punktów), 
h) oryginalność pytań badawczych i przedmiotu badań (od 0 do 3 punktów), 
i) zgodność tematyki planowanej rozprawy doktorskiej z wybraną dyscypliną naukową 

(od 0 do 2 punktów).  
Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej planowane jest w dniach od 3 do 7 września 
2018 r. Dokładny termin rozmowy przekazany zostanie kandydatom w indywidualnej 
korespondencji.  
 

20.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: minimalny 
próg punktowy w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego odpowiada liczbie 
punktów, jakie uzyskał ostatni w ramach limitu kandydat na liście rankingowej. Nie ustala się 
minimalnej liczby punktów dla rozmowy kwalifikacyjnej.  
 

20.14 Termin ogłoszenia wyników: 6 lipca 2018 r. (wyniki pierwszego etapu postępowania 
kwalifikacyjnego), 10 września 2018 r. (wyniki nieobowiązkowej rozmowy kwalifikacyjnej) 
 

20.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- strona internetowa: http://www.wnpism.uw.edu.pl (zakładka aktualności) 
 

20.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

20.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE 

http://www.wnpism.uw.edu.pl/
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Studia są studiami płatnymi. Wysokość czesnego wynosi 4.000 Euro za rok akademicki (oraz 
200 Euro opłata manipulacyjna za I rok studiów).  
 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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21.  Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Neofilologii 
 

21.1 Nazwa studiów:  
Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Neofilologii 
 

21.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie 
literaturoznawstwa, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 
 

21.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

21.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

21.5 Limit miejsc: w sumie 56 miejsc, w tym: 
- Instytut Anglistyki: 24 
- Instytut Germanistyki: 10 
- Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich: 8 
- Instytut Romanistyki: 6 
- Katedra Hungarystyki: 2 (1 miejsce ze specjalizacją w literaturze/języku węgierskim, 

1 miejsce ze specjalizacją w literaturze/języku fińskim) 
- Katedra Italianistyki: 4 
- Katedra Lingwistyki Formalnej: 2 
 

21.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 14 maja do 23 sierpnia 2018 r. 
 

21.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej studiów 

doktoranckich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
c) 3 kolorowe zdjęcia o wymiarach 3.5 cm x 4.5 cm (podpisane na odwrocie), 
d) zdjęcie legitymacyjne wprowadzone do systemu IRK, wyłącznie w formacie JPG, 

rozdzielczość 300 x 375 pikseli, 
e) kwestionariusz osobowy, 
f) życiorys (podać m.in. tytuł pracy magisterskiej w języku polskim i datę egzaminu 

magisterskiego), 
g) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia, 
h) wykaz osiągnięć kandydata (według podanego wzoru), 
i) zaświadczenie o średnich ocen ze studiów I i II stopnia, 
j) certyfikaty stwierdzające znajomość języków obcych (na poziomie przynajmniej B2). Spis 

akceptowanych certyfikatów znajduje się na stronie Neofilologii (zakładka Studium 
Doktoranckie), 

k) kserokopie max. 2 publikacji lub tekstów przyjętych do druku, które kandydat uważa za 
najważniejsze w swojej dotychczasowej działalności naukowej, 

l) projekt badawczy (max. 3 strony); jeśli projekt badawczy jest sformułowany w języku 
obcym, należy dołączyć także jego polską wersję, 

m) deklaracja potencjalnego opiekuna, tj. samodzielnego pracownika naukowego Wydziału 
Neofilologii, dotycząca objęcia opieką naukową kandydata w przypadku jego 
zakwalifikowania na studia doktoranckie, 

n) opisowa opinia na temat projektu badawczego, napisana przez potencjalnego opiekuna, 
tj. samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Neofilologii, który zadeklarował chęć 
objęcia opieką naukową kandydata w przypadku jego zakwalifikowania na studia 
doktoranckie, 

o) oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym, dotyczy kandydatów zatrudnionych oraz 
kandydatów, którzy nie ukończyli 26 roku życia (druk 3), 

p) formularz ZUS ZZA (druk 1 oraz druk 2) dotyczy kandydatów nigdzie nie zatrudnionych, 
którzy ukończyli 26 rok życia oraz podpisane pouczenie / oświadczenie dla doktorantów 
(druk 4), 

q) wypełniony druk Informacji dla Komisji Rekrutacyjnej. 
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Złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem formalnym 
przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.  

 
21.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: nie dotyczy  

 
21.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 14 maja do 23 sierpnia 2018 r.  
 
21.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) Kierownik studiów doktoranckich Wydziału Neofilologii w terminie do 7 dni po zakończeniu 
składania podań dokonuje oceny kompletności i zgodności z wymaganiami złożonych 
przez kandydatów dokumentów i w uzgodnieniu z członkami komisji rekrutacyjnej określa 
listę osób spełniających formalne wymogi i dopuszczonych do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego oraz ustala terminarz przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 
z kandydatami. 

2) Postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia doktoranckie przeprowadza Komisja 
Rekrutacyjna, która bierze pod uwagę: 
a) dotychczasowe osiągnięcia kandydata, 
b) projekt badawczy, z uwzględnieniem opisowej opinii potencjalnego opiekuna 

naukowego, 
c) rozmowę kwalifikacyjną. 

3) Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje krótką prezentację przez kandydata jego programu 
naukowego oraz serię pytań zadawanych kandydatowi przez członków komisji 
dotyczących tematyki podejmowanej działalności badawczej oraz szerszych zagadnień z 
dyscypliny ze szczególnym uwzględnieniem specjalności naukowej, w ramach której 
sytuuje się program naukowy kandydata.  

 
21.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: postępowanie 

kwalifikacyjne odbywa się w języku polskim. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się częściowo 
w języku polskim, a częściowo w języku obcym, zgodnym ze specjalnością (angielski, fiński, 
francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, węgierski, włoski). 
 

21.12 Kryteria i sposób oceny: 
Komisja Rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze pod uwagę: 
1) Dotychczasowe osiągnięcia kandydata (maksymalnie 10 punktów). 

Kryteria: 
a) Ocena na dyplomie ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich (maksymalnie 3 punkty). Punktacja: 
- ocena dobra + (4.5) – 0.5 punktu (osobno za studia I i II stopnia), 
- ocena bardzo dobra (5) – 1 punkt (osobno za studia I i II stopnia), 
- ocena dobra + (4.5) – 1 punkt (po jednolitych studiach magisterskich), 
- ocena bardzo dobra (5) – 2 punkty (po jednolitych studiach magisterskich), 
- dyplom magisterski z wyróżnieniem – 1 punkt. 

b) Udokumentowana certyfikatami znajomość języków obcych na poziomie minimum B2 
(maksymalnie 2 punkty): 
- za drugi język obcy: 1 punkt, 
- za trzeci język obcy: 1 punkt. 

c) Aktywność naukowa (maksymalnie 5 punktów): 
- artykuł naukowy opublikowany (lub z zaświadczeniem o przyjęciu do publikacji) 

w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub w recenzowanym tomie zbiorowym – 
2 punkty, 

- wystąpienie z referatem na konferencji naukowej (z zaświadczeniem od 
organizatorów konferencji) – 1 punkt, 

- wystąpienie z referatem na konferencji studenckiej (z zaświadczeniem 
od organizatorów konferencji) – 0.5 punktu. 

2) Projekt badawczy z uwzględnieniem opisowej opinii potencjalnego opiekuna naukowego 
(komisja przyznaje maksymalnie 10 punktów). 
Kryteria: 
  - jasność sformułowania przedmiotu i celu badań – 0-2 punktów,  

- znajomość stanu badań w danej dziedzinie – 0-2 punktów,  
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- oryginalność tematu na tle dotychczasowych badań, uzasadnienie sensowności 
podjęcia badań – 0-2 punktów,  

- uzasadnienie hipotezy badawczej , stopień konkretyzacji projektu – 0-2 punktów, 
- uzasadnienie wybory metody badawczej – 0-2 punktów. 

3) Rozmowę kwalifikacyjną (komisja przyznaje maksymalnie 10 punktów). 
Kryteria: 
- ogólna znajomość własnej dyscypliny, erudycja – 0-2 punktów,  
- umiejętność zreferowania i uargumentowania własnego projektu badawczego – 0-2 

punktów, 
- precyzja i jasność wysłowienia, znajomość terminologii specjalistycznej wybranej 

specjalności – 0-2 punktów,  
- umiejętność dyskusji i odpowiadania na pytania – 0-2 punktów,  
- znajomość języka obcego wybranej specjalności (przynajmniej część rozmowy odbywa 

się w języku obcym, zgodnym ze specjalnością) – 0-2 punktów. 
4) Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 30 punktów.  
5) Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywać na Wydziale Neofilologii, ul. Dobra 55, 

w dniach od 4 do 7 września 2018 r.  
 

21.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: wymagana 
minimalna liczba punktów: 16, w tym minimum 4 z rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu 
decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej w ramach powyżej określonego limitu 
miejsc w poszczególnych Instytutach i Katedrach Wydziału Neofilologii.  
 

21.14 Termin ogłoszenia wyników: 14 września 2018 r.  
 

21.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:  
- Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, pokój 2.047, 
- strona Internetowa: http://www.neofilologia.uw.edu.pl  
 

21.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.  
 

21.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 
 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 

http://www.neofilologia.uw.edu.pl/
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22. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Orientalistyczny 

 
22.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Orientalistycznym  
 
22.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie 

językoznawstwa, doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa 
 

22.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

22.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

22.5 Limit miejsc: 14 
 

22.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 4 do 17 września 2018 r. 
 

22.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów I i II stopnia, 
c) życiorys, 
d) 3 zdjęcia, 
e) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement / wyciąg z indeksu), 
f) informacja o znajomości języków obcych, 
g) zaświadczenie o znajomości języka orientalnego na poziomie B2 (nie dotyczy native 

speakerów), 
h) opis zainteresowań naukowych kandydata, 
i) informacja o aktywności naukowej kandydata (w szczególności o publikacjach, pracach 

w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, 
stażach), 

j) projekt badawczy (o objętości 2 stron ~ 4.000 znaków) przygotowany wg wzoru 
dostępnego na stronie Wydziału Orientalistycznego i zatwierdzony przez przyszłego 
opiekuna naukowego, 

k) opinia opiekuna naukowego dotycząca pracy naukowej i dydaktycznej kandydata, 
l) zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Orientalistycznego na opiekę 

naukową nad kandydatem. 
 
22.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: dyplom, wykaz 

ocen 
 
22.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 4 do 17 września 2018 r. 
 
22.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę projektu badawczego, ocenę 
rozmowy kwalifikacyjnej, ocenę aktywności naukowej, średnią ze studiów I i II stopnia 
kandydata albo jednolitych studiów magisterskich i znajomość języków obcych. 

2) Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. 
3) Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 21 września 2018 r. 

 
22.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski lub 

język angielski 
 
22.12 Kryteria i sposób oceny: 

Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. Maksymalna liczba 
punktów wynosi 50, z czego maksymalnie za: 
1) Projekt badawczy - 25 punktów. 
2) Rozmowę kwalifikacyjną - 10 punktów. 
3) Aktywność naukową - 5 punktów. 
4) Średnią ze studiów - 5 punktów. 
5) Znajomość języków obcych - 5 punktów.  
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22.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: 26 punktów 
 

22.14 Termin ogłoszenia wyników: 26 września 2018 r. 
 

22.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Wydział Orientalistyczny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (tablica 

informacyjna Katedry Języków i Kultur Afryki), 
- strona internetowa: http://www.orient.uw.edu.pl 
 

22.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 roku 
 

22.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE  

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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23. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Pedagogiczny  

 
23.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Pedagogicznym  
 
23.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych w zakresie 

pedagogiki 
 
23.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 
23.4 Forma studiów: stacjonarne 
 
23.5 Limit miejsc: 6 

 
23.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 19 czerwca do 20 lipca 2018 r. 
 
23.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów II stopnia, bądź 

zaświadczenie o przewidywanym terminie otrzymania tytułu magistra, nie późniejszym 
niż termin rozmowy kwalifikacyjnej, 

c) podanie o przyjęcie na studia skierowane do Komisji Rekrutacyjnej, 
d) życiorys, 
e) trzy zdjęcia, 
f) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (zaświadczenie o średniej z całego 

toku studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich), 
g) informację o znajomości języków obcych, 
h) informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach 

naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach, 
i) kwestionariusz osobowy, 
j) temat pracy magisterskiej oraz nazwisko kierownika pracy, 
k) do wyboru: 

- esej prezentujący teoretyczne podstawy przyszłej pracy doktorskiej oraz dotychczasowy 
dorobek nauki w zakresie problematyki pracy, 
- zarys koncepcji pracy doktorskiej (prezentacja kontekstu teoretycznego oraz szkic 
koncepcji badawczej) Esej/zarys koncepcji pracy doktorskiej w objętości max.10 stron 
powinien zostać przekazany w formie papierowej oraz elektronicznej, 

l) oświadczenie pracodawcy o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów doktoranckich, 
m) cudzoziemcy składają dodatkowo: opinię opiekuna pracy magisterskiej, opinię przyszłego 

opiekuna naukowego, którego kandydat powinien znaleźć jeszcze przed rejestracją na 
dane studia doktoranckie, tłumaczenie, nostryfikację dyplomu ukończenia studiów 
magisterskich (jeśli jest potrzebne i wymagane), potwierdzony za zgodność dokument 
uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie lekarskie 
potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie 
kształcenia, poświadczenie znajomości języka polskiego (w formie określonej przez 
obowiązujące przepisy). 

 
23.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: nostryfikacja 

dyplomu ukończenia studiów magisterskich 
 
23.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 19 czerwca do 20 lipca 2018 r. 

Termin składania eseju lub zarysu koncepcji pracy doktorskiej (w wersji papierowej 
i elektronicznej): od 19 czerwca do 20 lipca 2018 r. do godziny 14:00. Rejestracji należy 
dokonywać elektronicznie z wykorzystaniem systemu IRK. Dokumenty (w teczce do akt) 
składane są w sekretariacie studiów doktoranckich (ul. Mokotowska 16/20, pokój 119). Wersja 
elektroniczna eseju lub zarysu koncepcji pracy doktorskiej wysyłana jest na adres: 
rekrutacja@pedagog.uw.edu.pl 
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23.10 Opis postępowania rekrutacyjnego:  
Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie: 
1) Eseju prezentującego teoretyczne podstawy przyszłej pracy doktorskiej 

oraz dotychczasowy dorobek nauki w zakresie problematyki pracy lub zarysu koncepcji 
pracy doktorskiej. 

2) Rozmowy kwalifikacyjnej, której podstawą jest przygotowany przez kandydata esej 
lub zarys koncepcji pracy doktorskiej. 

3) Średniej ocen kandydata ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. 
4) Znajomości języków obcych. 
5) Aktywności naukowej kandydata. 

 
23.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 

 
23.12 Kryteria i sposób oceny: 

Na studia może zostać przyjęta osoba, która uzyskała tytuł magistra. Postępowanie 
kwalifikacyjne zawiera rozmowę z kandydatem, której podstawą jest planowana przez niego 
rozprawa doktorska. Decyzje komisji w sprawie oceny kandydata zapadają większością 
głosów.  
Kryteria oceny kandydatów (przyjęta punktacja): 
1) Ocena eseju naukowego lub zarysu koncepcji pracy doktorskiej – co 35 punktów. 
2) Rozmowa kwalifikacyjna, która będzie oceniana według następujących kryteriów: 

konceptualizacja problemów, dojrzałość warsztatu metodologicznego, znajomość literatury 
przedmiotu, spójność wywodu – maksymalnie 40 punktów.  

3) Średnia ocen kandydata ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich: 
- średnia od 4.5 do 4.7 – 5 punktów, 
- średnia 4.8 – 5.0 – 10 punktów. 

4) Znajomość języków obcych – maksymalnie 5 punktów. 
5) Aktywność naukowa kandydata – maksymalnie 10 punktów (beneficjenci programu 

„Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) otrzymują w postępowaniu 
kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów za aktywność naukową). 

 
23.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: przyjmowane 

będą osoby, które uzyskały minimum 75 punktów, w ramach określonego limitu miejsc 
 

23.14 Termin ogłoszenia wyników: druga połowa września 2018 r. 
 

23.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:  
- Wydział Pedagogiczny, ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.pedagog.uw.edu.pl/doktoranckie/komunikaty.php 
 

23.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.  
 

23.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 

http://www.pedagog.uw.edu.pl/doktoranckie/komunikaty.php
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24. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Polonistyki 

 
24.1 Nazwa studiów: 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Polonistyki 
 

24.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie 
językoznawstwa, doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, doktora nauk 
humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa 

 
24.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 
24.4 Forma studiów: stacjonarne 
 
24.5 Limit miejsc: 54 miejsca, w tym: 

- Instytut Literatury Polskiej (ILP): 16 miejsc 
- Instytut Języka Polskiego (IJP): 8 miejsc 
- Instytut Polonistyki Stosowanej (IPS): 10 miejsc 
- Instytut Kultury Polskiej (IKP): 10 miejsc 
- Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej (ISZiP): 3 miejsca 
- Instytut Filologii Klasycznej (IFK): 3 miejsca 
- Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego  

i Bałtystyki (KJOWPiB): 2 miejsca 
- Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”: 2 miejsca 

 
24.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 1 lipca do 13 września 2018 r. 
 
24.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK (wskazanie 
dyscypliny, w której kandydat zamierza się specjalizować: językoznawstwo, 
literaturoznawstwo, kulturoznawstwo następuje po składaniu dokumentów), 

b) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia 
lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, 
że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. 
W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się 
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

c) życiorys, 
d) 3 zdjęcia (format legitymacyjny), 
e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego 

na studia doktoranckie, 
f) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, 
g) informację o znajomości języków obcych, 
h) opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępną propozycję projektu badawczego, 
i) informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych 

w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach 
badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych, 

j) podanie o Elektroniczną Legitymację Doktoranta (wydruk z systemu IRK). 
  

24.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: 
a) dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu – tłumaczenie 

przysięgłe sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej albo poświadczone przez konsula 
RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument, 

b) dokumenty poświadczające aktywność naukową (zaświadczenia o publikacjach, 
wystąpieniach na konferencjach naukowych, udział w projektach badawczych) – 
tłumaczenie zwykłe, 

c) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe związane z profilem wybranych 
studiów doktoranckich – tłumaczenie zwykłe. 

 
24.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 3 do 14 września 2018 r. 
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24.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów 

doktoranckich odbywa się na podstawie wyników indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz analizy złożonej przez nich dokumentacji. Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:  
od 17 do 21 września 2018 r., Wydział Polonistyki 

 
24.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 

 
24.12 Kryteria i sposób oceny: 

1) Etap I – maksymalnie 60 punktów przebieg rozmowy kwalifikacyjnej na temat: 
- zakresu, metodologii i wyników pracy magisterskiej – za umiejętność syntetycznego 
i pełnego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz wyników pracy 
magisterskiej – 0-25 punktów 
- zainteresowań, uzasadniających wybór dyscypliny – wiedza merytoryczna, 
poprawność językowa, umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym 
określonej dyscyplinie wiedzy – 0-35 punktów. 

2) Etap II – maksymalnie 40 punktów 
średnia ze studiów – maksymalnie 10 punktów 
4,0 - 4,14 – 1 punkt 
4,15 - 4,24 – 2 punkty 
4,25 - 4,34 – 3 punkty 
4,35 - 4,44 – 4 punkty 
4,45 - 4,54 – 5 punktów 
4,55 - 4,64 – 6 punktów 
4,65 - 4,74 – 7 punktów 
4,75 - 4,84 – 8 punktów 
4,85 - 4,94 – 9 punktów 
4,95 - 5,0 – 10 punktów 

3) Ocena dotychczasowego dorobku naukowego – na podstawie złożonej dokumentacji 
(m.in. artykuły naukowe złożone lub opublikowane; udział z referatem 
w konferencjach naukowych; udział z wystąpieniem w studenckim ruchu naukowym) – 
maksymalnie 11 punktów (za artykuł – 4 punkty, za udział w konferencji z referatem – 
2 punkty, udział w konferencji studenckiej z referatem – 1punkt). 

4) znajomość języków obcych (poświadczona certyfikatem lub odpowiednim 
zaświadczeniem) – maksymalnie 5 punktów (za certyfikat poświadczający znajomość 
języka na poziomie B2 – 1 punkt, za certyfikat poświadczający znajomość języka na 
poziomie C1 – 3 punkty, za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie 
C2 – 5 punktów, za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie 
B2  – 0.5 punktu, za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie 
C1 – 1.5 punktu, za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie 
C2 – 2.5 punktu). 

5) Dyplom magisterski drugiego kierunku – 8 punktów. 
6) dyplom ukończenia innych form dokształcania (np. studia podyplomowe) – 3 punkty. 
7) Udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z profilem wybranych studiów 

doktoranckich (minimum półroczne, np. praca w szkole, w redakcji, wolontariat) –
 3 punkty. 

8) Ustalanie listy rankingowej jest dwustopniowe: 
- etap I – maksymalnie 60 punktów 
- etap II – maksymalnie 40 punktów 
Maksymalna punktacja wynosi 100 punktów. 

9) Minimum kwalifikacyjne – nie mniej niż 31 punktów uzyskanych z I etapu.  
10) Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza pięć zespołów kwalifikacyjnych Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej: zespół kwalifikacyjny literaturoznawczy (ILP), zespół 
kwalifikacyjny językoznawczy I (IJP, KJOWPiB), zespół kwalifikacyjny językoznawczy 
II (IPS, ISZiP, IFK, „Polonicum”), zespół kwalifikacyjny kulturoznawczy (IKP) i zespół 
kwalifikacyjny literaturoznawczo-kulturoznawczy (IPS, ISZiP, IFK). 

11) Po przeprowadzonej rozmowie poszczególne zespoły kwalifikacyjne w głosowaniu 
ustalają jej wynik. Wyniki głosowania oblicza się na podstawie średniej punktów 
przyznanych kandydatowi przez każdego członka zespołu kwalifikacyjnego. Jeśli 
kandydat przekroczył minimum kwalifikacyjne, czyli uzyskał nie mniej niż 31 punktów, 
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do wyników rozmowy dolicza się punkty uzyskane na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia 
doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie protokołów 
z posiedzeń poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych. 

12) Próg kwalifikacyjny ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna osobno dla każdego 
instytutu (katedry, centrum). Wydziałowa lista osób przyjętych i nieprzyjętych na 
studia zostanie utworzona na podstawie list rankingowych z poszczególnych 
instytutów (katedry, centrum), do których rekrutacja odbywa się w ramach 
przydzielonych limitów miejsc. 

13) Studenci zagraniczni kwalifikowani są na zasadach ogólnych, obowiązujących 
obywateli polskich. Stypendyści Rządu RP i stypendyści Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej mogą być kwalifikowani na studia na podstawie analizy złożonych 
dokumentów, w tym wstępnego projektu pracy doktorskiej. 

 
24.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: 31 punktów 

 
24.14 Termin ogłoszenia wyników: 24 września 2018 r. 

 
24.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 

- Indywidualne konta kandydatów w systemie IRK, 
- Wydział Polonistyki, ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa (przy sekretariacie pokój 312), 
- strona internetowa: http://www.polon.uw.edu.pl (w zakładce studia – studia doktoranckie – 

ogłoszenia) 
 

24.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

24.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów.  

http://www.polon.uw.edu.pl/
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25. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
 Wydział Prawa i Administracji 

 
25.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji 
 
25.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk prawnych w zakresie prawa 
  
25.3 Czas trwania studiów: 4 lata 

 
25.4 Forma studiów: stacjonarne 

 
25.5 Limit miejsc: 16 
 
25.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 20 czerwca do 15 lipca 2018 r. 

 
25.7 Wymagane dokumenty: 

1) kandydaci składają w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WPiA następujące dokumenty: 
a) wypełniony formularz zamieszczony na stronie www.wpia.uw.edu.pl w zakładce studia 

doktoranckie / rekrutacja. Formularz zawiera w szczególności: 
- temat pracy magisterskiej, 
- informację o znajomości języków obcych,  
- informację o aktywności naukowej, przy czym w każdej kategorii kandydat może 
wskazać tylko trzy aktywności danego rodzaju. W przypadku wskazania więcej niż 
trzech aktywności w danej kategorii, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna uwzględnia 
tylko pierwsze trzy osiągnięcia. Kategorie aktywności naukowej są następujące: 
publikacje, udział w konferencjach naukowych, inne osiągnięcia, 
- zgodę samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji na 
objęcie opieką naukową kandydata. W przypadku braku zgody należy dołączyć 
wniosek o wyznaczenie opiekuna naukowego przez Dziekana Wydziału Prawa 
i Administracji wraz ze wskazaniem katedry/ zakładu, w którym kandydat zamierza 
realizować projekt badawczy, 

b) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
c) dyplom (wraz z suplementem) ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź 

studiów I i II stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów 
lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia 
studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym 
terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie 
przyjęta, 

d) wystawione przez macierzystą uczelnię zaświadczenie o średniej ocen, 
e) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wydawane przez Uniwersytet 

Warszawski (poziom B2, C1 i C2), certyfikaty instytucji zewnętrznych, wymienionych 
w załączniku do zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2014 r. 
poz. 25 z późn. zm.), zaś w przypadku absolwentów filologii lub lingwistyki 
stosowanej, suplementy do dyplomu z informacją o biegłości językowej lub dokumenty 
potwierdzające uzyskaną ocenę z praktycznej nauki języka na wskazanych 
poziomach, 

f) kopie publikacji zgłoszonych w formularzu z podaniem daty i miejsca wydania. 
Ewentualnie treść publikacji wraz z zaświadczeniem o przyjęciu do druku, 

g) zaświadczenie o udziale w konferencji naukowej zawierającej informacje o formie 
uczestnictwa,  

h) dokumenty potwierdzające pozostałe osiągnięcia zgłoszone w tym formularzu, 
i) życiorys (maksymalnie 2 strony A4, wydruk, czcionka Arial 12 pkt., interlinia 1.5 

wiersza), 
j) 3 zdjęcia (3.5 cm x 4.5 cm), 
k) opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępną koncepcję projektu badawczego 

(maksymalnie 3 strony A4, wydruk, czcionka Arial 12 pkt., interlinia 1.5 wiersza), opis 
zainteresowań naukowych i wstępną koncepcję projektu badawczego należy złożyć 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku: płyta CD lub pamięć USB 

http://www.wpia.uw.edu.pl/
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(pendrive). Plik w formacie DOC lub PDF. Oznaczony odpowiednio nazwą : 
„Nazwisko Kandydata _Imię Kandydata_ ST”, 

l) kandydaci, którzy są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”, składają 
dodatkowo zatwierdzone przez swojego opiekuna naukowego sprawozdanie 
z realizacji grantu, 

m) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji. 
  

25.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: kandydaci składają 
tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego każdego z wymaganych 
dokumentów, wydanego w innym języku niż polski za wyjątkiem treści publikacji. 

 
25.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 2 do 18 lipca 2018 r.  

 
25.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) Do dnia 30 kwietnia 2018 r. Dziekan WPiA powołuje Wydziałową Komisję Rekrutacyjną 
(dalej WKR), w której skład wchodzą: 
a) Dziekan, 
b) Prodziekan ds. studenckich, 
c) Kierownik studiów doktoranckich, 
d) Przedstawiciele Instytutów wskazani przez Dziekana po zasięgnięciu opinii rady 

naukowej właściwego instytutu, 
e) Przedstawiciel samorządu doktorantów. 

2) Do dnia 31 lipca 2018 r. WKR dokona formalnej analizy dokumentów i przypisze 
poszczególnym Kandydatom wartości punktowe za średnią ocen oraz za znajomość 
języków obcych. 

3) Do dnia 8 sierpnia 2018 r. WKR opublikuje listę kandydatów wraz z przypisanymi 
wartościami punktowymi na podstawie formalnej analizy dokumentów. 

4) W dniach od 10 do 15 września 2018 r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne 
zaproszonych kandydatów. Podczas rozmowy odbędzie się prezentacja projektów 
badawczych. Na rozmowy WKR zaprasza kandydatów, którzy po formalnej analizie 
dokumentów zostali sklasyfikowani na liście kandydatów na miejscach 1-20. Jeżeli więcej 
niż jedna osoba zgromadzi liczbę punktów uprawniającą do zajęcia dwudziestej pozycji na 
liście kandydatów, do prezentacji projektów badawczych zapraszane są wszystkie te 
osoby. Miejsce i dokładny termin rozmów zostaną ogłoszone do dnia 3 września 2018 r. 

5) W ramach limitu miejsc WKR podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów, którzy uzyskali 
najwyższą średnią ze studiów magisterskich ukończonych w roku akademickim 
2017/2018 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tacy 
kandydaci klasyfikowani są na liście rankingowej z maksymalną liczbą punktów.  

6) Przyjęcie kandydatów, o których mowa w punkcie 25.10.5 pomniejsza limit miejsc o liczbę 
takich przyjętych kandydatów.  

7) Do 20 września 2018 r. WKR opublikuje listę rankingową kandydatów biorących udział 
w rekrutacji. 

 
25.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 
 
25.12 Kryteria i sposób oceny: 

1) W postępowaniu rekrutacyjnym punkty przyznawane są wszystkim Kandydatom za: 
a) średnią ocen (maksymalnie 5 punktów) 
b) znajomość języków obcych (maksymalnie 0.5 punktu). 

2) Kandydaci, którzy po formalnej analizie dokumentów zostaną zaproszeni na rozmowę 
kwalifikacyjną przyznaje się dalsze punkty za: 
a) aktywność naukową (maksymalnie 2 punkty) 
b) prezentację projektu badawczego (maksymalnie 2.5 punktu). 

3) Punkty za średnią ocen przyznawane w wysokości średniej ocen jej obliczeniu zgodnie 
z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów określonymi w Regulaminie Studiów 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

4) Punkty za znajomość języków obcych przyznawane są w wysokości 0.5 punktu za 
znajomość dwóch lub więcej języków obcych potwierdzoną dokumentami. 
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5) Punkty za aktywność naukową przyznawane są w następujący sposób. Punkty 
przyznawane są w ramach trzech kategorii osiągnięć. Punkty przyznaje się w następujący 
sposób: 
a) w kategorii „Publikacje”: 

- uwzględnia się tylko opracowania opublikowane (publikacje). Nie uwzględnia się 
opracowań nieopublikowanych, nawet w przypadku przedstawienia zaświadczenia 
o przyjęciu publikacji do druku, 

- przyznaje się łącznie maksymalnie 0.9 punktu, nie więcej niż 0.3 punktu za jedną 
publikację, 
- przy ocenie publikacji uwzględnia się: aktualność tematyki, jakość merytoryczną 
opracowania, wykorzystaną bibliografię, język, w którym opracowanie zostało 
opublikowane, 
- w przypadku publikacji uznanej przez WKR za wybitną, opublikowanej 
w czasopiśmie, o którym mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii 
naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie 
wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154), 
WKR może przyznać więcej niż 0.3 punktu, nie więcej jednak niż 0.5 punktu, 

b) w kategorii „Udział w konferencjach naukowych” – Punkty przyznaje się tylko za 
czynny udział w konferencji (wygłoszenie referatu). W ramach tej kategorii, przyznaje 
się łącznie maksymalnie 0.8 punktu. Za czynny udział w konferencji: 
-krajowej z wygłoszonym referatem w języku polskim – WKR przyznaje 0.15 punktu, 
-krajowej z wygłoszonym referatem w języku obcym – WKR przyznaje 0.20 punktu, 
-międzynarodowej organizowanej na terytorium RP – WKR przyznaje 0.20 punktu, 
-międzynarodowej organizowanej poza terytorium RP – WKR przyznaje 0.26 punktu, 

c) w kategorii „Inne osiągnięcia” – przyznaje się łącznie nie więcej niż 0.3 punktu. 
Za każdą aktywność w wysokości 0.1 punktu. W tej kategorii uwzględnia się 
w szczególności: 
-pełnienie funkcji prezesa Koła naukowego, 
-działalność w samorządzie studentów, 
-organizację konferencji i spotkań naukowych, 
-nagrody i wyróżnienia w konkursach mających związek z kierunkiem studiów 
doktoranckich, 

d) kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa  
w art. 187a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, otrzymuje maksymalną ilość 
punktów za aktywność naukową. 

6) Ocena prezentacji projektu badawczego Kandydata dokonywana jest z uwzględnieniem: 
a)  merytorycznej zawartości projektu badawczego, 
b)  umiejętności wskazania hipotez badawczych, 
c)  zgodności treści prezentacji z proponowanym tytułem, 
d)  aktualności tematyki prezentacji, 
e)  doboru materiału, w tym uwzględnieniu dotychczasowego dorobku nauki, 
f)  umiejętności dydaktycznych kandydata, 
g)  sposobu prezentacji, 
h)  umiejętności zainteresowania słuchaczy. 

25.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: brak. 
Przyjęcie na studia uzależnione jest od miejsca kandydata w rankingu. 
 

25.14 Termin ogłoszenia wyników: do dnia 20 września 2018 r.  
 

25.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Wydział Prawa i Administracji, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Budynek 

Collegium Iuridicum I, sala 313), 
- strona internetowa: http://www.wpia.uw.edu.pl (w zakładce studia doktoranckie) 
 

25.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

25.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE  

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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26. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
 Wydział Prawa i Administracji 
 
26.1 Nazwa studiów:  
 Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji 
 
26.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk prawnych w zakresie prawa 
 
26.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
  
26.4 Forma studiów: niestacjonarne 
 
26.5 Limit miejsc: 16 

 
26.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 17 sierpnia do 3 września 2018 r. 
 
26.7  Wymagane dokumenty: 

1) kandydaci składają w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WPiA następujące dokumenty: 
a) wypełniony formularz zamieszczony na stronie www.wpia.uw.edu.pl w zakładce studia 

doktoranckie / rekrutacja. Formularz zawiera w szczególności: 
- temat pracy magisterskiej, 
- informację o znajomości języków obcych, 
- informację o aktywności naukowej, przy czym w każdej kategorii kandydat może 
wskazać tylko trzy aktywności danego rodzaju. W przypadku wskazania więcej niż 
trzech aktywności w danej kategorii, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna uwzględnia 
tylko pierwsze trzy osiągnięcia. Kategorie aktywności naukowej są następujące: 
publikacje, udział w konferencjach naukowych, inne osiągnięcia, 
- zgodę samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji na 
objęcie opieką naukową kandydata. W przypadku braku zgody należy dołączyć 
wniosek o wyznaczenie opiekuna naukowego przez Dziekana Wydziału Prawa i 
Administracji wraz ze wskazaniem katedry/ zakładu, w którym kandydat zamierza 
realizować projekt badawczy, 

b) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
c) dyplom (wraz z suplementem) ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź 

studiów I i II stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów 
lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia 
studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym 
terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie 
przyjęta, 

d) wystawione przez macierzystą uczelnię zaświadczenie o średniej ocen, 
e) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wydawane przez Uniwersytet 

Warszawski (poziom B2, C1 i C2), certyfikaty instytucji zewnętrznych, wymienionych 
w załączniku do zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2014 r. 
poz. 25 ze zm.), zaś w przypadku absolwentów filologii lub lingwistyki stosowanej, 
suplementy do dyplomu z informacją o biegłości językowej lub dokumenty 
potwierdzające uzyskaną ocenę z praktycznej nauki języka na wskazanych 
poziomach, 

f) kopie publikacji zgłoszonych w formularzu z podaniem daty i miejsca wydania. 
Ewentualnie treść publikacji wraz z zaświadczeniem o przyjęciu do druku, 

g) zaświadczenie o udziale w konferencji naukowej zawierającej informacje o formie 
uczestnictwa, 

h) dokumenty potwierdzające pozostałe osiągnięcia zgłoszone w tym formularzu, 
i) życiorys (maksymalnie 2 strony A4, wydruk, czcionka Arial 12 punktów, interlinia 1.5 

wiersza), 
j) 3 zdjęcia (3.5 cm x 4.5 cm), 
k) opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępną koncepcję projektu badawczego 

(maksymalnie 3 strony A4, wydruk, czcionka Arial 12 pkt, interlinia 1.5 wiersza), opis 
zainteresowań naukowych i wstępną koncepcję projektu badawczego należy złożyć 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku: płyta CD lub pamięć USB 
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(pendrive). Plik w formacie DOC lub PDF. Oznaczony odpowiednio nazwą : „Nazwisko 
Kandydata _Imię Kandydata_ ST”, 

l) kandydaci, którzy są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”, składają 
dodatkowo zatwierdzone przez swojego opiekuna naukowego sprawozdanie 
z realizacji grantu, 

m) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji. 
 

26.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: kandydaci składają 
tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego każdego z wymaganych 
dokumentów, wydanego w innym języku niż polski za wyjątkiem treści publikacji. 
 

26.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 3 do 10 września 2018 r.  
 

26.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 
1) Do dnia 30 kwietnia 2018 r. Dziekan WPiA powołuje WKR, w której skład wchodzą: 

a) Dziekan, 
b) Prodziekan ds. studenckich, 
c) Kierownik studiów doktoranckich, 
d) Przedstawiciele Instytutów wskazani przez Dziekana po zasięgnięciu opinii rady 

naukowej właściwego instytutu, 
e) Przedstawiciel samorządu doktorantów. 

2) Do dnia 13 września 2018 r. WKR dokona formalnej analizy dokumentów i przypisze 
poszczególnym kandydatom wartości punktowe za średnią ocen oraz za znajomość 
języków obcych. 

3) Do dnia 14 września 2018 r. WKR opublikuje listę kandydatów wraz z przypisanymi 
wartościami punktowymi na podstawie formalnej analizy dokumentów. 

4) W dniach od 24 do 27 września 2018 r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne 
zaproszonych kandydatów. Podczas rozmowy odbędzie się prezentacja projektów 
badawczych. Na rozmowy WKR zaprasza kandydatów, którzy po formalnej analizie 
dokumentów zostali sklasyfikowani na liście kandydatów na miejscach 1-20. Jeżeli więcej 
niż jedna osoba zgromadzi liczbę punktów uprawniającą do zajęcia dwudziestej pozycji na 
liście kandydatów, do prezentacji projektów badawczych zapraszane są wszystkie te 
osoby. Miejsce i dokładny termin rozmów zostaną ogłoszone do dnia 14 września 2018 r. 

5) Do 28 września 2018 r. WKR opublikuje listę rankingową kandydatów biorących udział 
w rekrutacji. 

 
26.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 

 
26.12 Kryteria i sposób oceny: 

1) W postępowaniu rekrutacyjnym punkty przyznawane są wszystkim kandydatom za: 
a) średnią ocen (maksymalnie 5 punktów), 
b) znajomość języków obcych (maksymalnie 0.5 punktu). 

2) Kandydatom, którzy po formalnej analizie dokumentów zostaną zaproszeni na 
rozmowę kwalifikacyjną przyznaje się dalsze punkty za: 
a) aktywność naukową (maksymalnie 1.5 punktu), 
b) prezentację projektu badawczego (maksymalnie 2 punkty). 

3) Punkty za średnią ocen przyznawane w wysokości średniej ocen jej obliczeniu 
zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów określonymi 
w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. 

4) Punkty za znajomość języków obcych przyznawane są w wysokości 0.5 punktu 
za znajomość dwóch lub więcej języków obcych potwierdzoną dokumentami. 

5) Punkty za aktywność naukową przyznawane są w następujący sposób. Punkty 
przyznawane są w ramach trzech kategorii osiągnięć (tj. 0.5 punktu za kategorię). 
Za jedno osiągnięcie przyznaje się maksymalnie 0.16 punktu. Przy przyznawaniu 
punktów uwzględnia się: 
a) w kategorii „Publikacje”: 

- uwzględnia się tylko opracowania opublikowane (publikacje). Nie uwzględnia się 
opracowań nieopublikowanych, nawet w przypadku przedstawienia zaświadczenia 
o przyjęciu publikacji do druku. 
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- przyznaje się łącznie maksymalnie 0.6 punktu, nie więcej niż 0.2 punktu za jedną 
publikację,  
- przy ocenie publikacji uwzględnia się: aktualność tematyki, jakość merytoryczną 
opracowania, wykorzystaną bibliografię, język, w którym opracowanie zostało 
opublikowane,  
- w przypadku publikacji uznanej przez WKR za wybitną, opublikowanej 
w czasopiśmie, o którym mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii 
naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie 
wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154), 
WKR może przyznać więcej niż 0.2 punktu, nie więcej jednak niż 0.4 punktu. 

b) w kategorii „Udział w konferencjach naukowych” – Punkty przyznaje się tylko 
za czynny udział w konferencji (wygłoszenie referatu). W ramach tej kategorii, 
przyznaje się łącznie maksymalnie 0.6 punktu. Za czynny udział w konferencji: 
- krajowej z wygłoszonym referatem w języku polskim – WKR przyznaje 0.1 punktu, 
- krajowej z wygłoszonym referatem w języku obcym – WKR przyznaje 0.15 punktu, 
- międzynarodowej organizowanej na terytorium RP – WKR przyznaje 0.15 punktu, 
- międzynarodowej organizowanej poza terytorium RP – WKR przyznaje 0.2 punktu. 

c) w kategorii „Inne osiągnięcia” – punkty przyznaje się za każdą aktywność 
w wysokości 0.10 punktu. W tej kategorii uwzględnia się w szczególności: 
- pełnienie funkcji prezesa Koła naukowego,  
- działalność w samorządzie studentów,  
- organizację konferencji i spotkań naukowych,  
- nagrody i wyróżnienia w konkursach mających związek z kierunkiem studiów 

doktoranckich,  
d) kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa 

w art. 187a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, otrzymuje w postępowaniu 
rekrutacyjnym maksymalną ilość punktów przewidzianą za aktywność naukową.  

6) Ocena prezentacji projektu badawczego Kandydata dokonywana jest 
z uwzględnieniem: 
a) merytorycznej zawartości projektu badawczego, 
b) umiejętności wskazania hipotez badawczych, 
c) zgodności treści prezentacji z proponowanym tytułem, 
d) aktualności tematyki prezentacji, 
e) doboru materiału, w tym uwzględnieniu dotychczasowego dorobku nauki, 
f) umiejętności dydaktycznych kandydata, 
g) sposobu prezentacji, 
h) umiejętności zainteresowania słuchaczy. 

 
26.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: brak. 

Przyjęcie na studia uzależnione jest od miejsca kandydata w rankingu.  
 

26.14 Termin ogłoszenia wyników: do 28 września 2018 r.  
 

26.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Wydział Prawa i Administracji, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Budynek 

Collegium Iuridicum I, sala 313), 
 - strona internetowa: http://www.wpia.uw.edu.pl (w zakładce studia doktoranckie) 

 
26.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 

 
26.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 

uchwały: NIE 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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27. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Psychologii 

 
27.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Psychologii 
 
27.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych w zakresie 

psychologii 
 

27.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

27.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

27.5 Limit miejsc:  
Rekrutacja otwarta: do 14 osób (50% ze stypendium), przy uwzględnieniu minimalnego progu 
punktowego.  
Rekrutacja w ramach zewnętrznego źródła finansowania studiów (np. studenci zagraniczni 
lub finansowani z grantów badawczych): liczba osób zależna od liczby dostępnych miejsc. 
 

27.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.  
Doktoranci rekrutowani w ramach programów badawczych – w zależności od terminu otwarcia 
konkursu (4 terminy: luty, maj, wrzesień i listopad). 
 

27.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) podanie o przyjęcie na studia,  
c) wypełniony kwestionariusz osobowy,  
d) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub 

równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom 
zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku 
niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie 
na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

e) życiorys, 
f) 3 zdjęcia,  
g) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego 

na studia doktoranckie, 
h) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, 
i) informację o znajomości języków obcych, 
j) opis zainteresowań naukowych kandydata i projekt pracy doktorskiej (wstępna 

propozycja projektu badawczego) wraz z akceptacją projektu przez potencjalnego 
opiekuna będącego samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału oraz opinią 
potencjalnego opiekuna dotyczącą kandydata na studia doktoranckie. 

Projekt pracy doktorskiej powinien obejmować: 
- zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury (uzasadnieni tematu 

planowanych badań), 
- sformułowanie problemu badawczego oraz (wstępne) sformułowanie hipotez, 
- omówienie metodologii planowanych badań, 
- znaczenie badań dla teorii i praktyki, 
- ewentualne załączniki zawierające opis materiału badawczego, metod, programów 

eksperymentalnych itd.  
Uwaga: objętość projektu nie może przekraczać 15 stron standardowego maszynopisu 
(30.000 znaków (2.000 znaków na stronę) ze spacjami, wraz z załącznikami i bibliografią).  
k) informacja o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych 

w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach 
badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych, 

l) jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia doktoranckie była 
orzeczona kara dyscyplinarna lub została ona skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne, osoba ta jest zobowiązana zamieścić o tym wyraźną informację. 
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27.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: nie dotyczy 
 

27.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 
w pokoju 89.  
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną 
skreślone z listy kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na Wydziale Psychologii 
(ul. Stawki 5/7) w drugiej połowie września, w tygodniu poprzedzającym wrześniowe 
posiedzenie Rady Wydziału. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną 
poinformowani w późniejszym terminie,  
Doktoranci zrekrutowani w ramach programów badawczych - terminy składania dokumentów 
oraz rozmów kwalifikacyjnych określone w ogłoszeniu o otwarciu konkursu.  
Rekrutacja osób przyjętych do realizacji grantów może odbywać się kilka razy w roku 
akademickim (osoby zrekrutowane otrzymują następnie decyzje o przyjęciu na studia, które 
jednak mogą rozpocząć się wyłącznie z początkiem semestru (1 października 2018 r. 
lub 16 lutego 2019 r.). 

 
27.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) Rekrutacja otwarta:  
Członkowie Komisji Rekrutacyjnej zapoznają się z dokumentacją i oceniają niezależnie 
kandydatów w czterech obszarach – projekt, aktywność naukowa, średnia ze studiów, 
znajomość języków obcych. W wyznaczonym terminie odbywa się rozmowa 
kwalifikacyjna z kandydatem – jej przebieg jest także oceniany przez każdego członka 
komisji. Ocena dokonana przez poszczególnych członków komisji rekrutacyjnej jest 
niejawna. 

2) Kandydaci zrekrutowani do realizacji projektów badawczych:  
Kryteria oceny kandydatów są określone w ogłoszeniu o otwarciu konkursu i mogą być 
zależne od wymagań zewnętrznych instytucji finansujących stypendium naukowe. Ich 
przyjęcie na studia doktoranckie odbywa się zgodnie z § 15 uchwały Senatu UW z dnia 
18 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia 
doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019. 

3) Studenci zagraniczni finansowani ze środków pozauniwersyteckich oraz studenci 
finansowani z grantów są przyjmowani na studia doktoranckie na zasadach 
ogólnouniwersyteckich. Ich przyjęcie nie obciąża limitu ustalonego przez Wydział 
Psychologii. 

 
27.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 
 
27.12 Kryteria i sposób oceny:  

Rekrutacja otwarta: 
1) Ocena projektu: 

a) jasność sposobu sformułowania celu badania i postawionych hipotez: od 0 do 4 
punktów, 

b) nowatorstwo/ oryginalność problematyki i/lub metodologii badań: od 0 do 4 punktów, 
c) poprawność metodologiczna projektu (trafność doboru metod, poprawność 

proponowanych analiz statystycznych): od 0 do 4 punktów, 
d) dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badania, osadzenie 

problemu w dotychczasowym dorobku dziedziny: od 0 do 4 punktów, 
e) znaczenie problemu dla teorii/ praktyki: od 0 do 4 punktów, 

Ogólna punktacja za projekt badawczy od 0 do 20 punktów. 
2) Ocena aktywności naukowej 

Dokumentacja dotychczasowej aktywności kandydata obejmuje: 
a) publikacje naukowe i popularnonaukowe (w tym prace przyjęte do druku) 

od 0 do 2 punktów, w zależności od liczby publikacji, rangi wydawnictwa 
(z uwzględnieniem list MNiSW czy publikacja była recenzowana) i roli kandydata 
publikacji 

b) wystąpienia na konferencjach naukowych, w tym również konferencjach studenckich: 
od 0 do 2 punktów 
0,5 – poster konferencja polska 
1 pkt – poster konferencja międzynarodowa 
1 pkt – wystąpienie konferencja polska 
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2 pkt – wystąpienie konferencja międzynarodowa 
c) uczestnictwo (udokumentowane) w programach badawczych, opracowanie narzędzi 

badawczych programów eksperymentalnych i innych programów pomocnych 
w prowadzeniu badań, analizie wyników: od 0 do 2 punktów, 1 punkt za jeden projekt 

d) inne formy udokumentowanej aktywności naukowej (np. działalność organizacyjna 
bezpośrednio związana z badaniami naukowymi i zastosowaniem nauki, organizacja 
konferencji, działalność w kole naukowym): od 0 do 1 punktu, 0,25 pkt za jedną 
aktywność.  

3) Średnia ocen ze studiów 
4.5 – 5.0 2 punkty 
4.0 – 4.49 1 punkt 
Poniżej 4.0 0 punktów 

4) Znajomość języków obcych (od 0 do 1 punktu): 
Znajomość języka obcego udokumentowana certyfikatem: 
Poziom C1 0.5 pkt 
Poziom C2 (lub jeden język B2 a drugi C1) 1 pkt 
Ogólna punktacja za aktywność naukową, średnią ocen i znajomość języków obcych 
wynosi od 0 do 10 punktów.  

5) Rozmowa kwalifikacyjna 
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu wyjaśnienie ewentualnych niejasności projektu czy też 
jego uzupełnienie, zorientowanie się w dojrzałości naukowej kandydata, jego rozeznaniu 
w podejmowanej problematyce oraz w szerszej tematyce, w której osadzony jest projekt 
oraz wyrobieniu sobie ogólnego wrażenia o kandydacie. Każdy z członków Komisji 
dokonuje punktacji wyniku rozmowy w skali od 0 do 10 punktów. 

6) Udział poszczególnych kryteriów w ocenie kandydata 
a) 50% całościowej oceny stanowi ocena projektu badawczego 
b) 25% całościowej oceny stanowi ocena dotychczasowego dorobku naukowego 

kandydata 
c) 25% całościowej oceny stanowi wynik rozmowy kwalifikacyjnej . 

Ocena końcowa kandydata stanowi średnią z ocen poszczególnych członków komisji.  
7) Ogólna maksymalna liczna punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 40 punktów. 
Minimalny próg punktowy wymagany od przyjęcia na studia doktoranckie wynosi 20 punktów. 
 

27.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: 20 punktów 
 

27.14 Termin ogłoszenia wyników: ogłoszenie wyników nastąpi po wrześniowym posiedzeniu 
Rady Wydziału. O dokładnym terminie kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym 
terminie.  
 

27.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Indywidualne konta kandydatów w systemie IRK, 
- Wydziału Psychologii ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.psych.uw.edu.pl 
 

27.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.  
 

27.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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28. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk 
Społecznych 

 
28.1 Nazwa studiów: 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych 
i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 

 
28.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktor nauk społecznych w zakresie 

socjologii 
 

28.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

28.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

28.5 Limit miejsc: 8 
 
28.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 4 czerwca do 9 września 2018 r. 
 
28.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego 

na studia doktoranckie, 
c) wypełniony kwestionariusz osobowy, 
d) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta wraz z dowodem uiszczenia 

opłaty za ELD, 
e) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów I i II stopnia 

lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że 
dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. 
W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się 
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

f) życiorys, 
g) 3 zdjęcia, 
h) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement do dyplomu), 
i) średnia ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich, 
j) krótka informacja o treści pracy magisterskiej (około 3 stron), 
k) projekt pracy badawczej lub doktorskiej (7-10 stron), 
l) rekomendacje samodzielnego pracownika Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych 

i Resocjalizacji lub pracownika spoza Uniwersytetu Warszawskiego, 
m) oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego udokumentowane oceną 

z kursu uniwersyteckiego na poziomie minimum B2 lub certyfikatem językowym, 
n) opis zainteresowań kandydata, 
o) dokumentację dotychczasowej aktywności naukowej kandydata wraz z egzemplarzami 

pracy magisterskiej i recenzjami, 
p) informacje o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach 

naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach. 
 

28.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: dyplom ukończenia 
jednolitych studiów magisterskich bądź studiów I i II stopnia lub równorzędny uzyskany 
na podstawie odrębnych przepisów, tłumaczenie notarialne 
 

28.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 3 września do 14 września 2018 r. 
 

28.10 Opis postępowania rekrutacyjnego:  
1) W projekcie pracy badawczej lub pracy doktorskiej powinno się znaleźć: 

a) zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury, 
b) sformułowanie problemu badawczego oraz (wstępne) sformułowanie hipotez, 
c) omówienie metodologii planowanych badań, 
d) ewentualne załączniki zawierające opis materiału badawczego, metod, programów 

eksperymentalnych. 
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2) Dokumentacja dotychczasowej aktywności naukowej powinna zawierać: 
a) egzemplarz pracy magisterskiej wraz z kopiami recenzji, 
b) publikacje lub maszynopisy tekstów złożonych do druku, poświadczenia aktywnego 

uczestnictwa w konferencjach, itd., 
c) poświadczenie udziału w projektach badawczych, 
d) informacje o innych gotowych produktach (programy komputerowe, eksperymentalne, 

itd.), 
e) inne formy aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym (pomoc przy organizacji 

konferencji, aktywność praktyczna w dziedzinie socjologii, itd.). 
 

28.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 
 
28.12 Kryteria i sposób oceny: 

1) Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. Na ogólną 
punktację od 0 do 40 punktów składają się: 
a) w 20% - dwukrotny iloczyn średniej ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych 

studiów magisterskich, 
b) w 20% - ocena dotychczasowego dorobku naukowego, 
c) w 30% - ocena projektu pracy badawczej lub pracy doktorskiej,  
d) w 30% - ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, 
e) dodatkowe informacje o kandydacie , rozstrzygające w przypadku wątpliwości 

decyzyjnych. 
Każdy z członków Komisji dokonuje punktacji wyniku oceny projektu pracy doktorskiej, 
dotychczasowego dorobku naukowego i rozmowy kwalifikacyjnej na skali od 0 do 10. 
Suma tych średnich wraz z oceną wyników studiów w proporcjach wyżej określonych 
stanowi punktację kandydata na skali od 0 do 40 punktów. Kandydaci są przyjmowani 
odpowiednio do ogłoszonych limitów w kolejności odpowiadającej uzyskanej punktacji 
o ile uzyskali w sumie co najmniej 15 punktów.  

2) Kryteria oceny projektów pracy badawczej lub pracy doktorskiej: 
a) jasność sposobu sformułowania celu badania i postawionych hipotez, 
b) nowatorstwo/ oryginalność problematyki i/lub metodologii badań, 
c) poprawność metodologiczna projektu (trafność doboru metod, poprawność 

proponowanych analiz statystycznych),dojrzałość wywodu teoretycznego 
i uzasadnienia problemu badania, osadzenie problemu w dotychczasowym dorobku 
dziedziny, znajomość literatury zagadnienia, zgodność tematyki z kompetencjami 
kadry samodzielnych pracowników naukowych mogących sprawować opiekę nad 
doktorantem. 

3) Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej: Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu wyjaśnienie 
ewentualnych niejasności projektu czy też jego uzupełnienie, zorientowanie się 
w dojrzałości naukowej kandydata, jego rozeznaniu w podejmowanej problematyce oraz 
w szerszej tematyce, w której osadzony jest projekt, jak również wyrobienie sobie 
ogólnego wrażenia o kandydacie. 

4) Dodatkowe kryteria, które mogą być brane pod uwagę: 
W przypadku trudności podjęcia decyzji, co do ostatecznego wyboru kandydatów, pod uwagę 
bierze się następujące kryteria: 
a) dyplom (zwykły czy z wyróżnieniem), czy ukończony w terminie, 
b) liczba dyplomów (kierunków studiów, które ukończył kandydat),opinie o kandydacie i listy 

rekomendacyjne, 
c) inne dane zaczerpnięte z życiorysu. 
O dokładnym terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani. 
Nie przewiduje się odrębnych zasad rekrutacji dla absolwentów innych wydziałów 
i obcokrajowców. 
 

28.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: co najmniej 
15 punktów 
 

28.14 Termin ogłoszenia wyników: 1 dzień od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych 
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28.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.isns.uw.edu.pl 

 
28.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 

 
28.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 

uchwały: TAK 
 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 

http://www.isns.uw.edu.pl/
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29. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk 
Społecznych 

 
29.1 Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych 
i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 

 
29.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktor nauk społecznych w zakresie 

socjologii 
 

29.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

29.4 Forma studiów: niestacjonarne 
 

29.5 Limit miejsc: 5 
 

29.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 4 czerwca do 9 września 2018 r.  
 

29.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego 

na studia doktoranckie, 
c) wypełniony kwestionariusz osobowy, 
d) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta wraz z dowodem uiszczenia 

opłaty za ELD, 
e) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów I i II stopnia lub 

równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom 
zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku 
nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie 
na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

f) życiorys, 
g) 3 zdjęcia, 
h) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement do dyplomu), 
i) średnia ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich, 
j) krótka informacja o treści pracy magisterskiej (około 3 stron), 
k) projekt pracy badawczej lub doktorskiej (7-10 stron), 
l) rekomendacje samodzielnego pracownika Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych 

i Resocjalizacji lub pracownika spoza UW, 
m) oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego udokumentowane oceną 

z kursu uniwersyteckiego na poziomie minimum B2 lub certyfikatem językowym, 
n) opis zainteresowań kandydata, 
o) dokumentację dotychczasowej aktywności naukowej kandydata wraz z egzemplarzami 

pracy magisterskiej i recenzjami, 
p) informacje o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach 

naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach. 
 

29.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: dyplom ukończenia 
jednolitych studiów magisterskich bądź studiów I i II stopnia lub równorzędny uzyskany na 
podstawie odrębnych przepisów, tłumaczenie notarialne 
 

29.9 Termin przyjmowania dokumentów: od 3 września do 14 września 2018 r. 
 
29.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) W projekcie pracy badawczej lub pracy doktorskiej powinno się znaleźć: 
a) zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury, 
b) sformułowanie problemu badawczego oraz (wstępne) sformułowanie hipotez, 
c) omówienie metodologii planowanych badań, 
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d) ewentualne załączniki zawierające opis materiału badawczego, metod, programów 
eksperymentalnych. 

2) Dokumentacja dotychczasowej aktywności naukowej powinna zawierać: 
a) egzemplarz pracy magisterskiej wraz z kopiami recenzji, 
b) publikacje lub maszynopisy tekstów złożonych do druku, poświadczenia aktywnego 

uczestnictwa w konferencjach, itd., 
c) poświadczenie udziału w projektach badawczych, 
d) informacje o innych gotowych produktach (programy komputerowe, eksperymentalne, 

itd.), 
e) inne formy aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym (pomoc przy organizacji 

konferencji, aktywność praktyczna w dziedzinie socjologii, itd.). 
 

29.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski  
 
29.12 Kryteria i sposób oceny: 

1) Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. Na ogólną 
punktację od 0 do 40 punktów składają się: 
a) w 20% - dwukrotny iloczyn średniej ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych 

studiów magisterskich, 
b) w 20% - ocena dotychczasowego dorobku naukowego, 
c) w 30% - ocena projektu pracy badawczej lub pracy doktorskiej, w 30% - ocena wyniku 

rozmowy kwalifikacyjnej, 
d) dodatkowe informacje o kandydacie, rozstrzygające w przypadku wątpliwości 

decyzyjnych. 
Każdy z członków Komisji dokonuje punktacji wyniku oceny projektu pracy doktorskiej, 
dotychczasowego dorobku naukowego i rozmowy kwalifikacyjnej na skali od 0 do 10. 
Suma tych średnich wraz z oceną wyników studiów w proporcjach wyżej określonych 
stanowi punktację kandydata na skali od 0 do 40 punktów. Kandydaci są przyjmowani 
odpowiednio do ogłoszonych limitów w kolejności odpowiadającej uzyskanej punktacji 
o ile uzyskali w sumie co najmniej 15 punktów. 

2) Kryteria oceny projektów pracy badawczej lub pracy doktorskiej: 
a) jasność sposobu sformułowania celu badania i postawionych hipotez, 
b) nowatorstwo/ oryginalność problematyki i/lub metodologii badań, 
c) poprawność metodologiczna projektu (trafność doboru metod, poprawność 

proponowanych analiz statystycznych),dojrzałość wywodu teoretycznego 
i uzasadnienia problemu badania, osadzenie problemu w dotychczasowym dorobku 
dziedziny, znajomość literatury zagadnienia, zgodność tematyki z kompetencjami 
kadry samodzielnych pracowników naukowych mogących sprawować opiekę nad 
doktorantem. 

3) Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej: Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu wyjaśnienie 
ewentualnych niejasności projektu czy też jego uzupełnienie, zorientowanie się 
w dojrzałości naukowej kandydata, jego rozeznaniu w podejmowanej problematyce oraz 
w szerszej tematyce, w której osadzony jest projekt, jak również wyrobienie sobie 
ogólnego wrażenia o kandydacie. 

4) Dodatkowe kryteria, które mogą być brane pod uwagę: 
W przypadku trudności podjęcia decyzji, co do ostatecznego wyboru kandydatów, pod uwagę 
bierze się następujące kryteria: 
a) dyplom (zwykły czy z wyróżnieniem), czy ukończony w terminie, 
b) liczba dyplomów (kierunków studiów, które ukończył kandydat),opinie o kandydacie i listy 

rekomendacyjne, 
c) inne dane zaczerpnięte z życiorysu. 
O dokładnym terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani. 
Nie przewiduje się odrębnych zasad rekrutacji dla absolwentów innych wydziałów 
i obcokrajowców. 
 

29.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: co najmniej 
15 punktów 
 

29.14 Termin ogłoszenia wyników: 1 dzień od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych 
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29.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 

- Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.isns.uw.edu.pl 
 

29.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

29.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 

http://www.isns.uw.edu.pl/


87 

30. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Zarządzania 

 
30.1 Nazwa studiów: 

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Zarządzania 
 

30.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk ekonomicznych w zakresie 
ekonomii, doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, doktora nauk 
ekonomicznych w zakresie finansów 
 

30.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

30.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

30.5 Limit miejsc: 10 
 

30.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 15 lipca do 13 września 2018 r. – I rekrutacja 
 od 15 września do 15 listopada 2018 r. - rekrutacja 
uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu) 

 
30.7 Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub 

równorzędny, uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom 
zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. Uwaga: 
w przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się 
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

c) życiorys, 
d) 3 kolorowe zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych (3.5 cm x 4.5 cm), 
e) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – suplement do dyplomu lub 

poświadczoną przez uczelnię wydającą dokument, kserokopię indeksu, 
f) informację o znajomości języków obcych: posiadane certyfikaty językowe, 
g) opis zainteresowań naukowych kandydata, 
h) informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach 

naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach, 
i) rekomendacje pracowników naukowych o przydatności kandydata do pracy naukowej, 

w tym co najmniej jedna od samodzielnego pracownika naukowego WZ, 
j) przypadku studiów stacjonarnych: wstępną propozycję projektu badawczego uzgodnioną 

z potencjalnym opiekunem naukowym, 
k) w przypadku studiów niestacjonarnych - deklaracja płatności za studia; informacja 

o doświadczeniu zawodowym przydatnym w pracy doktorskiej. 
 
30.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski:  

a) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia 
lub równorzędny, uzyskany na podstawie odrębnych przepisów – tłumaczenie przez 
tłumacza przysięgłego, 

b) suplement do dyplomu – tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. 
 
30.9 Termin przyjmowania dokumentów: 

do 13 września 2018 r. – I rekrutacja 
do 15 listopada 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu) 
 
Terminy rozmów rekrutacyjnych: 
22 września 2018 r. – I rekrutacja 
25 listopada 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu) 
 

30.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 
1) Rozmowa kwalifikacyjna. 
2) Ocena dokumentów. 
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30.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski. 

Język rozmowy rekrutacyjnej: język polski i język angielski.  
 

30.12 Kryteria i sposób oceny: 
1) W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną 

poszczególnym elementom oceny kandydata. Ważnym elementem oceny jest opinia 
uzyskana przez Kandydata od samodzielnego pracownika naukowego Wydziału 
Zarządzania napisana na podstawie dotychczasowej współpracy naukowej z kandydatem 
lub na podstawie cyklu rozmów z kandydatem po przeczytaniu pracy magisterskiej 
kandydata. Z tego powodu kandydat powinien zgłosić się do potencjalnego opiekuna 
naukowego co najmniej miesiąc przed terminem rozmowy rekrutacyjnej lub do kierownika 
studiów doktoranckich. 

2) Kandydat zobowiązany jest do podania danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) osoby 
rekomendującej. 

3) W rekomendacji wystawionej przez pracownika Wydziału Zarządzania powinna być 
uwzględniona ocena: średniej ze studiów magisterskich, znajomość języka angielskiego, 
stopnia przygotowania kandydata do pracy badawczej. 

4) W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I rekrutacji jest przeprowadzona rekrutacja 
uzupełniająca w listopadzie 2018 r. (w konsekwencji zajęcia rozpoczną się w semestrze 
letnim 2018/2019). 

5) Kryteria punktacji: 
a) przydatność dydaktyczna kandydata – 10 punktów, 
b) zgodność zainteresowań naukowych kandydata z profilem badawczym zakładu/ 

katedry – 20 punktów, 
c) aktywność naukowa i publikacyjna kandydata – 15 punktów,  
d) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem dotyczącej zaproponowanego projektu 

badawczego (sprecyzowane zainteresowania, znajomość literatury, motywacja, 
umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim) – 30 punktów,  

e) doświadczenia zawodowe przydatne w pracy doktorskiej – 0 punktów,  
f) znajomość języków obcych – 5 punktów,  
g) rekomendacje (w tym co najmniej jedna od samodzielnego pracownika Wydziału 

Zarządzania) – 20 punktów.  
 

30.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: 75 punktów 
 

30.14 Termin ogłoszenia wyników: 
25 września 2018 r. – I rekrutacja – tylko wyniki punktowe, bez rankingu w przypadku nie 
wyczerpania limitu miejsc, 
3 grudnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu). 
 

30.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- indywidualne konta kandydatów w systemie IRK, 
- Wydział Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa (tablica informacyjna przy 

pokoju C230) 
 

30.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 październik 2018 r. lub 16 lutego 2019 r. 
w zależności od przebiegu rekrutacji  
 

30.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK  

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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31. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Zarządzania 

 
31.1  Nazwa studiów: 

Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania 
 

31.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk ekonomicznych w zakresie 
ekonomii, doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, doktora nauk 
ekonomicznych w zakresie finansów 

 
31.3 Czas trwania studiów: 4 lata 

 
31.4 Forma studiów: niestacjonarne 

 
31.5 Limit miejsc: 10 

 
31.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 15 lipca do 13 września 2018 r. – I rekrutacja 

 od 15 września do 15 listopada 2018 r. - rekrutacja 
uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu) 

31.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub 

równorzędny, uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom 
zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. Uwaga: 
w przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się 
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

c) życiorys, 
d) 3 kolorowe zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych (3.5 cm x 4.5 cm), 
e) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – suplement do dyplomu lub 

poświadczoną przez uczelnię wydającą dokument, kserokopię indeksu, 
f) informacja o znajomości języków obcych: posiadane certyfikaty językowe, 
g) opis zainteresowań naukowych kandydata, 
h) informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach 

naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach, 
i) rekomendacje pracowników naukowych o przydatności kandydata do pracy naukowej, 

w tym co najmniej jedna od samodzielnego pracownika naukowego WZ, 
j) w przypadku studiów stacjonarnych: wstępną propozycję projektu badawczego 

uzgodnioną z potencjalnym opiekunem naukowym, 
k) w przypadku studiów niestacjonarnych - deklaracja płatności za studia; informacja 

o doświadczeniu zawodowym przydatnym w pracy doktorskiej. 
 

31.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: 
a) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia 

lub równorzędny, uzyskany na podstawie odrębnych przepisów – tłumaczenie przez 
tłumacza przysięgłego,  

b) suplement do dyplomu – tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.  
 
31.9 Termin przyjmowania dokumentów: 

do 13 września 2018 r. – I rekrutacja 
do 15 listopada 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu) 
 
Terminy rozmów rekrutacyjnych: 
22 września 2018 r. – I rekrutacja 
25 listopada 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu) 

 
31.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) Rozmowa kwalifikacyjna. 
2) Ocena dokumentów. 

 
31.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski. 

Język rozmowy rekrutacyjnej: język polski i język angielski.  
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31.12 Kryteria i sposób oceny: 

 
1) W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną 

poszczególnym elementom oceny kandydata. Ważnym elementem oceny jest opinia 
uzyskana przez Kandydata od samodzielnego pracownika naukowego Wydziału 
Zarządzania napisana na podstawie dotychczasowej współpracy naukowej z kandydatem 
lub na podstawie cyklu rozmów z kandydatem po przeczytaniu pracy magisterskiej 
kandydata. Z tego powodu kandydat powinien zgłosić się do potencjalnego opiekuna 
naukowego co najmniej miesiąc przed terminem rozmowy rekrutacyjnej lub do kierownika 
studiów doktoranckich. 

2) Kandydat zobowiązany jest do podania danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) osoby 
rekomendującej. 

3) W rekomendacji wystawionej przez pracownika Wydziału Zarządzania powinna być 
uwzględniona ocena: średniej ze studiów magisterskich, znajomość języka angielskiego, 
stopnia przygotowania kandydata do pracy badawczej. 

4) W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I rekrutacji jest przeprowadzona rekrutacja 
uzupełniająca w listopadzie 2018 r. (w konsekwencji zajęcia rozpoczną się w semestrze 
letnim 2018/2019). 

5) Kryteria punktacji: 
a) przydatność dydaktyczna kandydata – 0 punktów, 
b) zgodność zainteresowań naukowych kandydata z profilem badawczym zakładu/ 

katedry – 0 punktów, 
c) aktywność naukowa i publikacyjna kandydata – 15 punktów,  
d) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem dotyczącej zaproponowanego projektu 

badawczego (sprecyzowane zainteresowania, znajomość literatury, motywacja, 
umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim) – 30 punktów,  

e) doświadczenia zawodowe przydatne w pracy doktorskiej – 30 punktów,  
f) znajomość języków obcych – 5 punktów,  
g) rekomendacje (w tym co najmniej jedna od samodzielnego pracownika Wydziału 

Zarządzania) – 20 punktów.  
 

31.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: 65 punktów 
 

31.14 Termin ogłoszenia wyników: 
25 września 2018 r. – I rekrutacja – tylko wyniki punktowe, bez rankingu w przypadku nie 
wyczerpania limitu miejsc, 
3 grudnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku niewypełnienia limitu). 
 

31.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- indywidualne konta kandydatów w systemie IRK, 
- Wydział Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa (tablica informacyjna przy 

pokoju C230) 
 

31.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. lub 16 lutego 2019 r. 
w zależności od przebiegu rekrutacji 
 

31.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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32. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 
wspólnie z Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii, Wydziałem Fizyki, Wydziałem Geografii 
i Studiów Regionalnych, Wydziałem Geologii, Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
oraz Wydziałem Psychologii 

 
32.1 Nazwa studiów: 

Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Nauk Matematyczno-
Przyrodniczych  

 
32.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk biologicznych w zakresie 

biologii, doktora nauk chemicznych w zakresie chemii, doktora nauk fizycznych w zakresie 
fizyki, doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii, doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii, 
doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki, doktora nauk matematycznych 
w zakresie informatyki, doktora nauk społecznych w zakresie psychologii 
 

32.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

32.4 Forma studiów: stacjonarne 
 

32.5 Limit miejsc: 4 
 

32.6 Termin rejestracji w systemie IRK: 
od 18 kwietnia do 8 czerwca 2018 r. 
(ewentualna II tura nie później niż 30 listopada 2018 r.) 
 

32.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia 

lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów lub oświadczenie, że 
dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W 
przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o 
przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

c) życiorys, 
d) 4 zdjęcia, 
e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego 

na studia doktoranckie, 
f) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich oraz suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów, 
g) informację o znajomości języków obcych, 
h) opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępną propozycję projektu badawczego, 
i) informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych 

w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach 
badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych, 

j) opinia pracownika naukowego, która ma być dostarczona bezpośrednio kierownikowi 
studiów doktoranckich, 

k) preferencje tematów badawczych zakwalifikowanych do realizacji w ramach MISDoMP 
oraz zgodę dwóch potencjalnych opiekunów na realizację tych tematów badawczych. 

 
32.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: każdy dokument 

w języku innym niż polski lun angielski należy złożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 
język polski lub na język angielski 
 

32.9 Termin przyjmowania dokumentów: 
od 18 kwietnia do 8 czerwca 2018 r.  
(ewentualna II tura nie później niż 30 listopada 2018 r.) 

 
32.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się w dniach od 18 do 20 czerwca 2018 r.  
2) W czasie posiedzenia komisji odbywają się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Każda 

rozmowa trwa 30 minut, rozpoczyna się od 15 minutowej prezentacji kandydata dotyczącej 
szeroko pojętej tematyki doktoratu: może to być przedstawienie problemu naukowego, 
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modelu, zjawiska, konkretnego artykułu naukowego, własnych osiągnięć lub jednego 
z tematów badawczych zakwalifikowanych do realizacji w ramach MISDoMP. Do 
dyspozycji będzie rzutnik komputerowy i tablica.  

3) Po prezentacji następują pytania członków komisji: mogą one dotyczyć zarówno samej 
prezentacji, jak i szeroko pojętej tematyki doktoratu.  

4) Po rozmowie kwalifikacyjnej odbywa się dyskusja Komisji Rekrutacyjnej, w czasie której 
ustalane są oceny uzyskane przez kandydata.  

5) Na koniec sporządzana jest lista rankingowa kandydatów według malejących ocen.  
 
32.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: postępowanie 

kwalifikacyjne odbywa się po polsku, z wyjątkiem prezentacji kandydata, która odbywa się po 
angielsku. W przypadku kandydatów niemówiących po polsku, cała rozmowa kwalifikacyjna 
odbywa się po angielsku.  

 
32.12 Kryteria i sposób oceny: 

Ocena kandydata jest sumą punktów uzyskanych w poniższych kategoriach: 
a) ocena przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, w tym: 

- ocena prezentacji (0-5 punktów) 
- ocena biegłości w języku angielskim (0-5 punktów) 
- ocena odpowiedzi na pytania komisji (0-5 punktów) 

b) ocena dotychczasowej aktywności naukowej kandydata, która jest sumą punktów 
uzyskanych za poszczególne osiągnięcia, według poniższych reguł, obciętą do 
przedziału 0-15 punktów: 

Osiągnięcie Sposób 
punktowania 

1) Redakcja, współautorstwo całej książki (peer-reviewed) 15 punktów 

2) Redakcja, współautorstwo całej książki (nierecenzowanej, 
popularnonaukowej) 

10 punktów 

3) Rozdział w monografii (peer-reviewed) 5 punktów 

4) Artykuł w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym (peer-
reviewed) 

10 punktów 

5) Artykuł w czasopiśmie o zasięgu krajowym (peer-reviewed) 6 punktów 

6) Praca na konferencji recenzowanej (peer-reviewed) 10 punktów 

7) Referat (współautorstwo) na konferencji krajowej 
Brak dodatkowych punktów za extended abstract w książce abstraktów 
publikowanej po konferencji z/bez ISBN 

4 punkty 

8) Referat (współautorstwo) na konferencji międzynarodowej 
Za konferencję międzynarodową uznaje się taką, w której biorą udział 
przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek naukowych, z których co najmniej 
1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała 
zagraniczne ośrodki naukowe; brak dodatkowych punktów za extended 
abstract w książce abstraktów publikowanej po konferencji z/bez ISBN 

5 punktów 

9) Wygłoszenie referatu na konferencji  Dodatkowy 
1 punkt do oceny 
w punkcie 7 i 8 
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10) Plakat na konferencji 3 punkty 

11) Nagroda za pracę, referat, plakat Podwojenie 
oceny 
w punktach 
6, 7,8,9 i 10 

12) Staż zagraniczny 2 punkty 

13) Staż krajowy 1 punkt 

14) Zgłoszenie patentowe 5 punktów 

15) Uzyskanie patentu 5 punktów 

16) Uzyskanie grantu 
Tylko jako kierownik, tylko bezpośrednio od grantodawców zewnętrznych do 
UW, np. FNP, NCN, NCBiR, MNiSW 

6 punktów 

17) Wykonawstwo w grancie 
Tylko w cudzym grancie; bez względu na grantodawcę 

1 punkt 

 
c) średnia ocen ze studiów, przeskalowywana do przedziału 0-15 punktów, 

proporcjonalnie od średniej 3 do średniej 5. 
 

32.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: 20 punktów 
 

32.14 Termin ogłoszenia wyników: 30 czerwca 2018 r. 
 

32.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: (link oraz adres jednostki) 
- Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 

ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.mismap.uw.edu.pl 
 

32.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.  
 

32.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 
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33 Jednostka prowadząca studia doktoranckie: 
Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny oraz Wydział Polonistyki 

 
33.1 Nazwa studiów: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie 

 
33.2 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie 

archeologii, doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii, doktora nauk 
humanistycznych w zakresie filozofii, doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, 
doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, doktora nauk humanistycznych w 
zakresie językoznawstwa, doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, 
doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, doktora nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o sztuce 
 

33.3 Czas trwania studiów: 4 lata 
 

33.4 Forma studiów: niestacjonarne 
 

33.5 Limit miejsc: 20 
 

33.6 Termin rejestracji w systemie IRK: od 5 maja do 28 września 2018 r.  
 

33.7 Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub 

równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom 
zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku 
niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na 
studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

c) udokumentowane wyniki w nauce z toku studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich, 

d) życiorys,  
e) 3 zdjęcia,  
f) zdjęcie elektroniczne na płytce CD (zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć 

rozmiary 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze 
zdjęciem to 50 kilobajtów), 

g) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego 
na studia doktoranckie,  

h) informację o znajomości języków obcych,  
i) opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępną propozycję projektu badawczego, 
j) informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych 

w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych.  
 

33.8 Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski: nie dotyczy 
 

33.9 Termin przyjmowania dokumentów: dokumenty należy przesyłać do 25 września 2018 r. 
na adres Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie, Nowy Świat 69,  
00-927 Warszawa, bądź złożyć osobiście w dniach od 26 do 27 września 2018 r.,  
w godzinach 10:00-14:00 (ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, III piętro, pokój nr 321). 

 
33.10 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) Rada Programowa Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich wyraża 
zgodę na zatwierdzenie przez Kierownika Studiów wszystkich zarejestrowanych 
kandydatów, którzy złożyli zgodne z wymaganiami dokumenty, bez konieczności 
przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jeśli liczba zarejestrowanych kandydatów nie 
przekroczy limitu miejsc określonego dla niniejszego kierunku studiów.  

2) Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona 28 września 2018 r.  
 
33.11 Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski 
 
33.12 Kryteria i sposób oceny:  

W trakcie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się: 
1) Średnią ocen uzyskaną przez kandydata w trakcie studiów (0-10 punktów).  
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2) Aktywność i osiągnięcia naukowe kandydata (0-3 punktów).  
3) Znajomość języków obcych (0-20 punktów). 
4) Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (0-40 punktów). 
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą prace własne kandydata (rozprawa magisterska, 
publikacje, plany badawcze). Wypowiedzi kandydata zostaną ocenione w sześciu kategoriach. 
Ocenie podlegają: 
a) świadomość własnych zainteresowań naukowych i umiejętności przedstawienia projektów 

badawczych (0-15 punktów),  
b) rozeznanie w metodologii badań humanistycznych i społecznych (0-5 punktów),  
c) rozumienia kategorii i pojęć naukowych (0-5 punktów),  
d) umiejętność syntetycznej prezentacji danego zagadnienia (0-5 punktów), 
e) zdolność krytycznego myślenia, formułowania sądów oceniających (0-5 punktów),  
f) umiejętność określania relacji (podobieństw, zbieżności, różnic, zależności, 

współwystępowania, itp.) między zjawiskami kulturowymi przynależnymi do różnych epok, 
obszarów i dziedzin kultury (0-5 punktów). 

Za wynik rozmowy uznaje się średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w kategoriach a-f. 
W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów, przy czym za 
wynik pozytywny uznaje się rozmowę ocenioną na co najmniej 15 punktów. Liczba punktów 
odpowiada ocenie: celującej (36-40 punktów), bardzo dobrej (29-35 punktów), dobrej (22-28 
punktów), dostatecznej (15-21 punktów), niedostatecznej (0-14 punktów).  
 

33.13 Minimalny próg punktowy do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie: na studia 
zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy w ogólnej ocenie (kategorie 1-4) uzyskali co 
najmniej 40 punktów. W przypadku nieprzeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia 
zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy w ogólnej ocenie (kategorie 1-4) uzyskali co 
najmniej 10 punktów. 
 

33.14 Termin ogłoszenia wyników: 1 października 2018 r.  
 

33.15 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 
- IHSD, ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, tablica ogłoszeń, III piętro  
- strona internetowa: http://www.wh.uw.edu.pl/szablon.php?id=241 
 

33.16 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r. 
 

33.17 Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: NIE 

 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną 
skreślone z listy kandydatów. 


