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UCHWAŁA NR 537
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany 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
Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)
Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:
§1
W uchwale 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 poz. 33 z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15:
a) w ust. 1skreśla się pkt 9,
b) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „ust. 1 pkt 8” zastępuję się wyrazami
„ust. 1 pkt 7”;
2) w § 18 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. W celu weryfikacji tożsamości kandydata, o której mowa w ust. 11,
kandydat okazuje przewodniczącemu lub sekretarzowi zespołu kwalifikacyjnego do
wglądu dowód tożsamości. W przypadku prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
na odległość zgodnie z ust. 10, przewodniczący lub sekretarz zespołu co najmniej trzy
dni przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu kwalifikacyjnego
wzywa kandydata do nadesłania, na wskazany w wezwaniu adres poczty
elektronicznej, kolorowego skanu dowodu tożsamości kandydata umożliwiającego
jego identyfikację. W przypadku kandydata niebędącego obywatelem polskim
wymaganym dowodem tożsamości jest paszport. Skan dowodu tożsamości oraz
wszystkie jego kopie zostają usunięte po zakończeniu postępowania
kwalifikacyjnego.”;

3) w załączniku do uchwały w pkt 1. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych,
w pkt 1.2. Wymagane dokumenty, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) opis wstępnej propozycji projektu badawczego (nie może być dłuższy niż
6 000 znaków ze spacjami) oraz streszczenie projektu badawczego (o długości do
1 000 znaków ze spacjami); opis zawiera bibliografię, której nie wlicza się do limitu
znaków;”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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