Poz. 158

ZARZĄDZENIE NR 73
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz
zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich
w roku akademickim 2020/2021
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr 500 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na
Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 (Monitor UW z 2020 r.
poz. 33) postanawia się, co następuje:
§1
1. Ustala się następujący harmonogram rekrutacji do Międzydziedzinowej
Szkoły Doktorskiej:
1) rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”,
złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej:
5 maja – 28 czerwca 2020 r.;
2) Postępowanie rekrutacyjne:
a) I etap postępowania rekrutacyjnego: 1 – 12 lipca 2020 r.,
b) ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji 13 lipca 2020 r.,
c) publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu) 13 lipca 2020 r.,
d) II etap postępowania rekrutacyjnego: 21 – 25 lipca 2020 r.,
e) ogłoszenie listy rankingowej 28 lipca 2020 r.,
f) przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 28 lipca – 18 września
2020 r.,
g) ogłoszenie listy przyjętych 21 września 2020 r.
§2
Ustala się następujący harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk
Humanistycznych:
1) rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk
Humanistycznych: 5 maja – 28 czerwca 2020 r.;
2) postępowanie rekrutacyjne:
a) I etap postępowania rekrutacyjnego: 1 – 14 lipca 2020 r.,
b) ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji 16 lipca 2020 r.,
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publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu) 17 lipca 2020 r.,
II etap postępowania rekrutacyjnego: 27 lipca – 5 sierpnia 2020 r.,
ogłoszenie listy rankingowej 10 sierpnia 2020 r.,
przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 10 sierpnia – 18 września
2020 r.,
g) ogłoszenie listy przyjętych 21 września 2020 r.
c)
d)
e)
f)

§3
Ustala się następujący harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk
Społecznych:
1) rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Nauk Społecznych:
5 maja – 28 czerwca 2020 r.;
2) postępowanie rekrutacyjne:
a) I etap postępowania rekrutacyjnego: 1 – 7 lipca 2020 r.,
b) ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji 9 lipca 2020 r.,
c) publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych (II etapu) 9 lipca 2020 r.,
d) II etap postępowania rekrutacyjnego: 17 – 24 lipca 2020 r.,
e) ogłoszenie listy rankingowej do 28 lipca 2020 r.,
f) przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 28 lipca – 18 września
2020 r.,
g) ogłoszenie listy przyjętych 21 września 2020 r.
§4
Ustala się następujący harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk
Ścisłych i Przyrodniczych:
1) rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk
Ścisłych i Przyrodniczych: 5 maja – 28 czerwca 2020 r.;
2) postępowanie rekrutacyjne:
a) postępowania kwalifikacyjne przy czym harmonogram rozmów publikowany
jest na 7 dni przed ich przeprowadzeniem: 1 – 14 lipca 2020 r.,
b) ogłoszenie listy rankingowej do 17 lipca 2020 r.,
c) przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych: 17 lipca – 18 września
2020 r.,
d) ogłoszenie listy przyjętych 21 września 2020 r.
§5
1. Rejestracja w IRK odbywa się pod adresem: www.irk.uw.edu.pl.
2. Kandydat ma możliwość złożenia, uzupełnienia lub modyfikacji wniosku
o przyjęcie do szkoły doktorskiej, w tym jego załączników, nie później niż do upływu
terminu rejestracji w IRK.
3. Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych, w tym egzaminów, listy
rankingowe i listy przyjętych udostępniane są we właściwej zakładce pod adresem:
www.szkolydoktorskie.uw.edu.pl.
§6
1. Podania w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych, należy
składać w ciągu dwóch dni od daty publikacji harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych,
w tym egzaminów kwalifikacyjnych.
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2. Podanie, o którym mowa w ust. 1 należy składać w formie skanu podania
podpisanego przez kandydata na adres wskazany na stronie internetowej szkół
doktorskich, o której mowa w § 5 ust. 3.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych
z zagrożeniem zdrowia, dyrektor szkoły doktorskiej może po zasięgnięciu opinii
Rektora zarządzić z własnej inicjatywy przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
w tym egzaminów, na odległość z wykorzystaniem określonych powszechnie
dostępnych narzędzi internetowych. O zmianie formy kandydaci informowani są na co
najmniej siedem dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu.
§7
1. Nauczyciel akademicki zainteresowany zwiększeniem do sześciu osób
limitu doktorantów, dla których pozostaje promotorem, składa wniosek do dyrektora
szkoły doktorskiej w terminie do dnia 21 czerwca 2020 r. W uzasadnionych
przypadkach dyrektor szkoły doktorskiej może rozpatrzyć wniosek wniesiony drogą
elektroniczną.
2. Wnioski składa się do dyrektora szkoły doktorskiej za pośrednictwem Biura
Spraw Doktoranckich.
§8
Informację o harmonogramie rekrutacji oraz o zasadach przeprowadzania
rejestracji kandydatów do szkół doktorskich na rok akademicki 2020/2021 zamieszcza
się odpowiednio na stronach internetowych szkół doktorskich wraz z informacją
o możliwości wprowadzeniu w nich zmian.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor UW: M. Pałys
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