Poz. 182
ZARZĄDZENIE NR 80
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru listy rankingowej kandydatów
z postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich
w roku akademickim 2020/2021 oraz wzoru oświadczenia planowanego
promotora o podjęciu się opieki promotorskiej
Na podstawie § 28 ust. 1 oraz § 15 ust. 1 pkt 7 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 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Określa się wzór listy rankingowej kandydatów z postępowania rekrutacyjnego
do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021, który stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§2
1. Określa się wzór oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się
opieki promotorskiej w języku polskim, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Określa się wzór oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się
opieki promotorskiej w języku angielskim, który stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru listy rankingowej kandydatów z postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021
oraz wzoru oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej
WZÓR

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW Z POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły doktorskiej)

W RAMACH ……………………………..…………………………….……………………………………………………………………..…
(nazwa dyscypliny lub programu kształcenia)

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
1)
2)
3)
4)

1. Kryteria oceny kandydatów:1
Kryterium 1 (… pkt);
Kryterium 2 (… pkt);
Kryterium 3 (… pkt);
Kryterium 4 (… pkt).
2.

Koordynator Rekrutacji/Dyrektor szkoły2, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 1 sporządził listę rankingową

kandydatów z postępowania rekrutacyjnego do …………………………………………………………………………………………….…...
(nazwa szkoły doktorskiej)

w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w ramach dyscypliny/programu……………………………………………………..…………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa dyscypliny lub programu kształcenia)

1
2

Należy uzupełnić kryteria wraz z możliwym do uzyskania zakresem punktów.
Niepotrzebne skreślić.

2

Pozycja
na liście
rankingowej
/ Ranking
position

Nazwisko /
Last name

Imiona /
Names

Planowany
promotor/
Planned
supervisor

Kryterium 1 /
Standard 1

Status
Kryterium 2 / Kryterium 3 / Kryterium 4 / Wynik końcowy kwalifikacji/
Standard 2
Standard 3
Standard 4
/ Final score
Qualification
status3

………………………………………………………………………
(podpis Koordynatora Rekrutacji)

………………………………………………………………………
(podpis Dyrektora szkoły)

Warszawa, ……………………………………….……
(data)

Należy wpisać jedno z wymienionych:
a) postępowanie jednoetapowe: Rekomendowany do przyjęcia / Kandydat rezerwowy / Niezakwalifikowany,
b) postępowanie dwuetapowe: Niezakwalifikowany do II etapu / Zakwalifikowany do II etapu / Rekomendowany do przyjęcia / Kandydat rezerwowy /
Niezakwalifikowany
// One-stage procedure : Recommended for admission / Reserve list / Not qualified; Two-stage procedure : Not qualified to 2nd stage / Qualified to 2nd stage /
Recommended for admission / Reserve list / Not qualified.
3

3

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru listy rankingowej kandydatów z postępowania rekrutacyjnego
do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021 oraz wzoru oświadczenia
planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej
WZÓR
…………………………………………..……………………………….…
(imię i nazwisko kandydata/kandydatki do szkoły doktorskiej)
…………………………………………………………………………..…

(imię i nazwisko planowanego promotora)

OŚWIADCZENIE PLANOWANEGO PROMOTORA
O PODJĘCIU SIĘ OPIEKI PROMOTORSKIEJ
Ja, ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

oświadczam, że jestem gotowy/a do podjęcia się opieki promotorskiej nad
kandydatem/kandydatką do szkoły doktorskiej, w przypadku jego/jej przyjęcia do
szkoły doktorskiej.
Swoją
gotowość
potwierdzam
dla
postępowań
rekrutacyjnych
kandydata/kandydatki w następujących szkołach doktorskich:
☐ Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych w dyscyplinie: ……………………………
……………………………………………………………………………………………….….
☐ Szkoła Doktorska Nauk Społecznych w dyscyplinie: ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
☐ Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: ……………..……
…………………………………………………………………………………………………..
☐ Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska.
Oświadczam ponadto, że w dniu złożenia oświadczenia pozostaję
wyznaczonym promotorem dla …….. doktorantów1.
Jednocześnie oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat:
– nie byłem/am promotorem czterech doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy
doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej2,
– nie sprawowałem/am opieki nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej
dwie osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych
recenzji rozprawy doktorskiej,
– nie uzyskałem/am dwukrotnie negatywnego wyniku ewaluacji wywiązania się
z obowiązków promotora podczas przeprowadzania oceny śródokresowej
doktoranta.
Do podawanej liczby doktorantów należy zaliczyć osoby kształcące się w szkołach doktorskich,
uczestników studiów doktoranckich oraz kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora
w trybie eksternistycznym.
2 Pierwsza ocena śródokresowa na podstawie art. 202 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.) zostanie
przeprowadzona we wrześniu 2021 r.
1

4

Jestem świadomy/a, że złożenie niniejszego oświadczenia nie jest
równoznaczne z wyznaczeniem do funkcji promotora doktoranta oraz jestem
uprzedzony/a o odpowiedzialności dyscyplinarnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
…………………….…….………………
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Warszawa, ……………………………………….……
(data)

5

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru listy rankingowej kandydatów z postępowania rekrutacyjnego
do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021 oraz wzoru oświadczenia
planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej
EXAMPLE
……………………………………………………………
(name and surname of Doctoral School candidate)
…………………………………………………………………
(name and surname of the planned academic supervisor)

DECLARATION OF THE PLANNED ACADEMIC SUPERVISOR ON THE
ASSUMING RESPONSIBILITIES FOR ACADEMIC SUPERVISION
I,

……………………………………………………………………………….........
(name and surname of the person submitting the declaration)

hereby declare that I am ready to assume responsibilities for academic
supervision of the Doctoral School candidate after (s)he is admitted to the Doctoral
School.
I am confirming my readiness for the supervision of the candidate enrolling to
the following doctoral schools:
☐ Doctoral School of Humanities within the discipline:
……………………………………..
☐ Doctoral School of Social Sciences within the discipline:
…………………………………….
☐ Doctoral School of Exact and Natural Sciences within the discipline:
…………………………………….
☐ I Interdisciplinary Doctoral School
Additionally I declare that on the day of submitting the declaration I am an
appointed academic supervisor of …….. doctoral students3.
Simultaneously I declare that during the last five years:
− I have not supervised four doctoral students that were removed from the list of
doctoral students because of a negative outcome of the mid-term evaluation4,
− I have not supervised doctoral theses of at least two persons pursuing a doctoral
degree that did not receive positive reviews,
− I have not received a negative evaluation score twice for the fulfilment of my
supervising duties during a doctoral student’s mid-term evaluation.
I am aware that submitting the present declaration is not equivalent to being
appointed as an academic supervisor of a doctoral student and I have been instructed
about disciplinary liability for submitting a false declaration.
…………………………………
……………………….………………….
(Place, date)

(signature of the person submitting the declaration)

The number of doctoral students should include doctoral students in doctoral schools, PhD students
in doctoral studies and candidates pursuing a doctoral degree externally.
4 First mid-term evaluation in accordance with art. 202 clause 2 of the act of 20 July 2018 – Law on
higher education and science (consolidated text: Official Journal of Laws, item 85 as amended) shall be
carried out in September 2021.
3
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