UCHWAŁA Nr 51/2015
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia
doktoranckie na rok akademicki 2015/2016
Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – uchwala się, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016
odbywa się na następujących zasadach:
1) Rekrutacja odbywa się na zasadach konkursu;
2) Rekrutację prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana
właściwego wydziału (oddzielnie dla każdej dyscypliny naukowej, w zakresie której
prowadzone są studia doktoranckie);
3) Termin i warunki rekrutacji podawane są do wiadomości publicznej w formie informacji
wywieszanej w siedzibie wydziału oraz na stronie internetowej wydziału do dnia 30
kwietnia 2015 r.; termin rekrutacji i miejsce złożenia dokumentów ustala dziekan;
4) Studia doktoranckie są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra
lub równorzędny;
5) Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem
Internetowej

Rejestracji

Kandydatów

(„IRK")

znajdującej

się

na

stronie:

www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl;
6) Kandydat na studia jest zobowiązany do:
a) wgrania swojego kolorowego zdjęcia (jak do dowodu osobistego) o rozmiarach
35 x 45mm w rozdzielczości 300dpi, po zalogowaniu się na swoim koncie w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
b) wypełnienia danych osobowych oraz podania innych wymaganych informacji,
c) wydrukowania i podpisania podania z IRK o przyjęcie na studia doktoranckie
i dostarczenie go wraz innymi wymaganymi dokumentami do wydziałowej komisji
rekrutacyjnej,

d) wydrukowania i podpisania wniosku z IRK o wydanie Elektronicznej Legitymacji
Doktoranta („ELD") i dostarczenie go z dowodem wpłaty w wysokości 10 zł do
wydziałowej komisji rekrutacyjnej;
7) Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:
a) internetową rejestrację kandydata,
b) analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, którą
przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§2
1. Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym zobowiązani są złożyć
następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z życiorysem (formularz podania
należy wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie go wydrukować);
2) zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 6,5cm;
3) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenie o uzyskaniu na
kierunku teologia tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym
wyniku studiów (dotyczy tegorocznych absolwentów);
4) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;
5) kserokopię dowodu osobistego;
6) wstępną koncepcję pracy doktorskiej (max. 2 str.);
7) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (wraz z ich potwierdzeniem);
8) kserokopię strony z indeksu z wpisem z egzaminu magisterskiego (w przypadku
kandydatów na I rok);
9) w przypadku osób duchownych i zakonnych, zezwolenie władz kościelnych na
podjęcie studiów doktoranckich.
2. Komisja rekrutacyjna Wydziału Teologicznego ustala listę rankingową, zawierająca ocenę
punktową kandydatów według następujących zasad:
Kategoria
Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej (w tym
oryginalność tematyki, jej wartości, waga problemu,
znaczenie dla nauki, dyscypliny)
Publikacje, aktywność naukowa
Ocena na dyplomie
Ocena rozmowy kwalifikacyjnej (kompetencje

Maksymalna liczba punktów
10
20
20
50

merytoryczne w zakresie dyscypliny naukowej oraz w
zakresie projektu pracy doktorskiej, zainteresowania
badawcze)
Ogółem

100

3. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się następująco:
90-100 pkt - wynik bardzo dobry;
75-89 pkt - wynik dobry;
60-74 pkt - wynik dostateczny;
59 pkt i poniżej - wynik niedostateczny.
4. Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale
Teologicznym wynosi 60.
5. Kandydatura na studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym może być odrzucona, jeśli
Wydział nie zatrudnia samodzielnego pracownika naukowego posiadającego kompetencje
w problematyce przedstawionej w projekcie przyszłej pracy doktorskiej.

§3
1. Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim na Wydziale
Teologicznym zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) podanie w języku angielskim lub polskim o przyjęcie na studia doktoranckie wraz
z życiorysem (formularz podania należy wypełnić podczas rejestracji internetowej,
a następnie go wydrukować);
2) zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 6,5cm;
3) odpis dyplomu magisterskiego uzyskanego w Polsce albo zalegalizowanego lub
opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą,
uznanego za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich
z teologii, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydaci zostaną zwolnieni na
podstawie przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo przedstawią dyplom
uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim
polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia
studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego wymieniony w załączniku
nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 218 poz. 1695). Dokumentami potwierdzającymi znajomość
języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające

ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone
w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce;
5) kserokopię dowodu tożsamości;
6) wstępną koncepcję pracy doktorskiej w języku angielskim (max. 2 str.);
7) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (wraz z ich potwierdzeniem);
8) w przypadku osób duchownych i zakonnych, zezwolenie władz kościelnych na
podjęcie studiów doktoranckich;
9) w przypadku cudzoziemców dodatkowo:
a) wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia
kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.
2. Komisja rekrutacyjna Wydziału Teologicznego ustala listę rankingową, zawierająca ocenę
punktową kandydatów według następujących zasad:
Kategoria
Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej (w tym
oryginalność tematyki, jej wartości, waga problemu,
znaczenie dla nauki, dyscypliny)
Publikacje, aktywność naukowa

Maksymalna liczba punktów

Ocena na dyplomie
Ocena rozmowy kwalifikacyjnej (kompetencje
merytoryczne w zakresie dyscypliny naukowej oraz w
zakresie projektu pracy doktorskiej, zainteresowania
badawcze)
Ogółem

10
20
20
50
100

3. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się następująco:
90-100 pkt - wynik bardzo dobry;
75-89 pkt - wynik dobry;
60-74 pkt - wynik dostateczny;
59 pkt i poniżej - wynik niedostateczny.
4. Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale
Teologicznym wynosi 60.
5. Kandydatura na studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym może być odrzucona, jeśli
Wydział nie zatrudnia samodzielnego pracownika naukowego posiadającego kompetencje
w problematyce przedstawionej w projekcie przyszłej pracy doktorskiej.

§4
1. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW na rok akademicki 2015/2016 odbywa się na następujących zasadach:
1) Rekrutację prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne dla dyscyplin filozofia
i psychologia powołane przez dziekana;
2) Studia doktoranckie są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra
lub równorzędny oraz beneficjentów Diamentowego Grantu MNiSW;
3) Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:
a) internetową rejestracje kandydata (IRK),
b) analizę dokumentów złożonych przez kandydata oraz rozmowę kwalifikacyjną
z kandydatem, którą przeprowadza komisja rekrutacyjna;
4) Kandydaci, po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek studiów doktoranckich na
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia wraz z życiorysem (formularz podania należy
wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie go wydrukować),
b) 2 zdjęcia o wymiarach 4,5cm x 6,5cm,
c) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem oraz jego kserokopię lub
zaświadczenie o jego uzyskaniu (w przypadku tegorocznych absolwentów,
w szczególnych przypadkach dokument może być dostarczony w dniu rozmowy
kwalifikacyjnej) lub dokument potwierdzający uzyskanie Diamentowego Grantu,
d) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej (nie obowiązuje laureatów
Diamentowego Grantu),
e) kserokopię dowodu tożsamości,
f) wstępny projekt badawczy,
g) rekomendację projektu badawczego sporządzoną przez samodzielnego pracownika
naukowego, pod kierunkiem którego kandydat zamierza prowadzić badania,
h) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (wraz z ich potwierdzeniem).
2. Komisja rekrutacyjna Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ustala listę rankingową,
uwzględniającą punktację kandydatów według następujących zasad:
Kategoria

Maksymalna liczba punktów

Wstępny projekt przyszłej pracy doktorskiej
(w tym stopień precyzji koncepcji,
oryginalność tematyki badawczej, jej wartość

40

naukowa, waga problemu, znaczenie dla
nauki, dyscypliny)
Ocena rozmowy kwalifikacyjnej
(kompetencje merytoryczne w zakresie
dyscypliny naukowej oraz w zakresie
projektu pracy doktorskiej, umiejętność
prezentacji projektu)
Osiągnięcia naukowe (wygłoszone referaty,
publikacje) -punktowane są następująco:

25

Publikacja naukowa – punktacja zgodna z
punktacją MNiSW
25

Udział w konferencji z referatem lub
posterem w języku polskim – 1 wystąpienie
= 3 pkt
Udział w konferencji z referatem lub
posterem w języku obcym – 1 wystąpienie =
5 pkt
Premia za publikacje naukową na liście A
Jeśli w dorobku jest jedna (lub więcej)
publikacji naukowych na liście A, Kandydat
dostaje dodatkowo 10 pkt

10

Ogółem

100

3. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się następująco:
91-100 pkt - ocena bardzo dobra;
75-90 pkt - ocena dobra;
60-74 pkt - ocena dostateczna;
59 pkt i poniżej - ocena niedostateczna.
4. Minimalna liczba punktów, która jest wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej wynosi 60.

§5
1. Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych
zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wypełnione poprzez uzupełnienie
formularza w systemie IRK, podpisane przez kandydata;

2) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenia o uzyskaniu
tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym wyniku studiów
(dotyczy tegorocznych absolwentów);
3) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 6,5cm;
4) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;
5) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
kandydata;
6) wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej, o objętości 4-6 stron tekstu (6-10 tys.
znaków), w 5 egzemplarzach. Koncepcja powinna zawierać:
a) opis problemu badawczego stanowiącego cel pracy i uzasadnienie jego wyboru,
b) określać metodę/sposób realizacji zamierzonego celu,
c) wskazywać źródła i/lub materiał empiryczny;
7) opinię rekomendującą kandydata sporządzoną przez samodzielnego pracownika
naukowego, reprezentującego dyscyplinę, którą zamierza zajmować się kandydat.
W przypadku pracowników Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych opinia może
zawierać deklarację przyjęcia obowiązków opiekuna naukowego kandydata;
8) opracowaną przez kandydata charakterystykę własnych zainteresowań naukowych
i dotychczasowych osiągnięć naukowych, jak wykaz publikacji, udział w projektach
badawczych, aktywność w kole naukowym.
2. Komisja rekrutacyjna Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych ustala listę rankingową,
zawierającą ocenę punktową kandydatów według następujących zasad:
Kategoria
Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej (w tym
oryginalność tematyki, jej wartości, waga
problemu, znaczenie dla nauki, dyscypliny
Publikacje, udział w konferencjach, projekty
badawcze:
Osiągnięcia naukowe (wygłoszone referaty,
publikacje) - punktowane są następująco:
Publikacja w czasopiśmie naukowym
(punktowanym) - 1 publikacja - liczba punktów
zgodna z punktacja czasopisma naukowego
Publikacja w czasopiśmie naukowym
(niepunktowanym), w monografii, pracy
zbiorowej lub w publikacji pokonferencyjnej –
1 publikacja - 4 pkt
Redakcja czasopisma naukowego, monografii,
pracy zbiorowej, podręcznika akademickiego lub
publikacji pokonferencyjnej –
1 publikacja - 5 pkt

Maksymalna liczba punktów
20

Nie więcej niż 20

Publikacja recenzji lub sprawozdania w
czasopiśmie naukowym –
1 publikacja - 2pkt
Udział z referatem wygłoszonym w języku
polskim na konferencji krajowej –
1referat - 3 pkt
Udział z referatem wygłoszonym w języku
polskim na konferencji międzynarodowej –
1 referat - 4 pkt
Udział z referatem wygłoszonym w języku
obcym na konferencji krajowej –
1referat - 4 pkt
Udział z referatem wygłoszonym w języku
obcym na konferencji międzynarodowej –
1 referat - 5 pkt
Udział w projekcie badawczym - 5 pkt.
Ocena rozmowy kwalifikacyjnej (kompetencje
merytoryczne w zakresie dyscypliny naukowej
oraz w zakresie projektu pracy doktorskiej,
umiejętność prezentacji projektu)
Ocena na dyplomie
punktowana jest następująco:
za ocenę 5 - 20 pkt
za ocenę 4,5 - 15 pkt
za ocenę 4 - 10 pkt
Ogółem

40

20
100

3. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się następująco:
90-100 pkt - wynik bardzo dobry;
75 - 89 pkt - wynik dobry;
60 - 74 pkt - wynik dostateczny;
59 pkt i poniżej - wynik niedostateczny.
4. Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale
Nauk Historycznych i Społecznych wynosi 60.
5. Kandydatura na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych może
być odrzucona, jeśli Wydział nie zatrudnia samodzielnego pracownika naukowego
posiadającego kompetencje w problematyce przedstawionej w projekcie przyszłej pracy
doktorskiej.
6. Ponadto od kandydata na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych
i Społecznych wymaga się co najmniej oceny dobrej na dyplomie magisterskim.
7. O przyjęciu decyduje ranking punktów do wysokości limitu przyjęć na kierunku określonego
przez Radę Wydziału.

§6
1. O przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego mogą ubiegać się
absolwenci studiów magisterskich z prawa kanonicznego oraz kandydaci posiadający dyplom
licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.
2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:
1) internetową rejestrację kandydata (IRK);
2) analizę dokumentów złożonych przez kandydata;
3) rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, którą przeprowadza Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna.
3. Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego zobowiązani są złożyć
następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia wraz z życiorysem (formularz podania należy
wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie wydrukować go z systemu
IRK);
2) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm;
3) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem (w przypadku, gdy
absolwent nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów, należy złożyć
zaświadczenie o ukończeniu studiów i złożeniu egzaminu magisterskiego) oraz
w ciągu roku przedłożyć odpis dyplomu licencjata kościelnego;
4) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;
5) kserokopię dowodu tożsamości;
6) wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej (opis problemu badawczego
stanowiącego cel pracy, uzasadnienie wyboru tematu), max 2-3 strony;
7) rekomendację

projektu

badawczego

sporządzoną

przez

samodzielnego

pracownika naukowego, pod kierunkiem którego kandydat zamierza prowadzić
badania; jeżeli nie ma możliwości uzyskania takiej rekomendacji wymagana jest
opinia byłego opiekuna naukowego pracy magisterskiej;
8) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (wraz z ich potwierdzeniem);
9) wniosek wydrukowany z IRK o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta
„ELD” i dostarczenie go z dowodem wpłaty w wysokości 10 zł.;
10) w przypadku osób duchownych i zakonnych, zezwolenie władz kościelnych na
podjęcie studiów doktoranckich

- dokumenty niekompletne i złożone w innym terminie niż wyznaczony, nie będą
przyjmowane.
3. Podstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie wymaganych dokumentów oraz pozytywny
wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
4. Komisja

Rekrutacyjna

Wydziału

Prawa

Kanonicznego

ustala

listę

rankingową

uwzględniającą ocenę punktową kandydata według następujących zasad:
Kategoria

Maksymalna liczba punktów

Wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej (w
tym oryginalność tematyki, jej wartości,
waga problemu, znaczenie dla nauki,
dyscypliny)

40

Publikacje, aktywność naukowa

20

Ocena na dyplomie

10

Ocena rozmowy kwalifikacyjne
(kompetencje merytoryczne w zakresie
dyscypliny naukowej oraz w zakresie
projektu pracy doktorskiej, zainteresowania
badawcze)

30

Ogółem

100

5. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się następująco:
90-100 pkt - wynik bardzo dobry;
75-89 pkt - wynik dobry;
60-74 pkt - wynik dostateczny;
59 pkt i poniżej - wynik niedostateczny.
7. Minimalna liczba punktów, wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale
Prawa Kanonicznego wynosi 60.
8. Ponadto, od kandydata na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego wymaga
się co najmniej oceny dobrej na dyplomie magisterskim.
9. Kandydatura na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego może być
odrzucona, jeśli Wydział nie zatrudnia samodzielnego pracownika naukowego, posiadającego
kompetencje w problematyce przedstawionej w projekcie przyszłej pracy doktorskiej.
§7
1. Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym. Szkoła
Nauk Ścisłych zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia wraz z życiorysem (formularz podania należy wypełnić
podczas rejestracji internetowej, a następnie go wydrukować);
2) zdjęcie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm;
3) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenie o uzyskaniu
tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym wyniku studiów
(dotyczy tegorocznych absolwentów);
4) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;
5) kserokopię dowodu tożsamości;
6) opis zainteresowań badawczych;
7) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych.
2. Komisja Rekrutacyjna Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych
ustala listę rankingową uwzględniającą ocenę punktową kandydata według następujących
zasad:
Kategoria

Maksymalna liczba punktów

Ocena rozmowy kwalifikacyjne
(kompetencje merytoryczne w zakresie
dyscypliny naukowej, zainteresowania
badawcze)

60

Ocena na dyplomie;

40

Publikacje, aktywność naukowa
Ogółem

100

3. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się następująco:
80-100 pkt - wynik bardzo dobry;
50-79 pkt - wynik dobry;
poniżej 50 punktów - wynik niedostateczny.
4. Minimalna liczba punktów, wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale
Matematyczno – Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych wynosi 50.

§8
1. Kandydaci na studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych zobowiązani są
złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia oraz curriculum vitae (zawierające w szczególności
informacje o aktywności naukowej);

2) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu
egzaminu magisterskiego oraz zaświadczenie o średniej ocen (ze studiów I stopnia i II
stopnia)lub zaświadczenie o statusie laureata programu Diamentowy Grant;
3) udokumentowane wyniki w nauce w okresie studiów (wyciąg z indeksu/suplement);
4) kserokopia strony tytułowej pracy magisterskiej;
5) udokumentowany wykaz:
a) publikacji i prac złożonych do druku,
b) udziału w konferencjach naukowych i projektach badawczych,
c) znajomości języków obcych;
6) wstępna propozycja rozprawy doktorskiej, zainteresowań naukowych i koncepcji badań
w zakresie wybranej dyscypliny naukowej (do 5 stron znormalizowanego wydruku
komputerowego – do 14 000 znaków ze spacjami);
7) 3 fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm;
8) kserokopię dowodu osobistego lub innego równoważnego dowodu tożsamości;
9) podanie o Elektroniczną Legitymację Doktoranta;
10) wniosek o objęcie opieką naukową wg wzoru określonego przez Radę Wydziału.
2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie
wyników indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy złożonej przez nich
dokumentacji.
3. Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Humanistycznych ustala listę rankingową
uwzględniającą ocenę punktową kandydata według następujących zasad:
Kategoria

Maksymalna liczba punktów

Wstępna propozycja rozprawy doktorskiej – 20
pkt.
Ocena rozmowy kwalifikacyjne (max. 60 pkt):
zakres, metodologia i wyniki pracy magisterskiej
– za umiejętność syntetycznego i pełnego
przedstawienia założeń, metody badawczej oraz
wyników pracy magisterskiej – 0-10 pkt.

80

planowana praca badawcza, zainteresowania
uzasadniające wybór dyscypliny – wiedza
merytoryczna, poprawność językowa,
umiejętność posługiwania się językiem
naukowym właściwym określonej dyscyplinie
wiedzy – 0-50 pkt.
Średnia ocen ze studiów (max.10 pkt.):
4,0 - 4,59 – 5 punktów,
4,6 - 4,79 – 7 punktów,
4,8 - 5,0 – 10 punktów.

20

Ocena dotychczasowego dorobku naukowego i
innych osiągnięć w zakresie wybranej dyscypliny
(max.10 pkt):
 za artykuł/publikację – do 4 pkt.,
 za udział w konferencji z referatem – do 2 pkt,
 udział w konferencji studenckiej z referatem –
1pkt,
 za certyfikat poświadczający znajomość
języka na C1 – 3 pkt,
 za certyfikat poświadczający znajomość
języka na poziomie C2 – 5 pkt,
 dyplom magisterski drugiego kierunku – 4
pkt,
 dyplom ukończenia innych form kształcenia
(np. studia podyplomowe) – 3 pkt,
 laureaci programu „Diamentowy Grant” – 3
pkt,
 doświadczenie zawodowe związane z
profilem wybranych studiów doktoranckich
(minimum półroczne, np. praca w szkole, w
redakcji, innej instytucji kultury, wolontariat
lub udokumentowany udział w organizacji
wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych,
naukowych) – do 3pkt

Ogółem

100

4. Ustalanie listy rankingowej jest dwustopniowe:
etap I – maksymalnie 80 punktów,
etap II – maksymalnie 20 punktów.
Minimum kwalifikacyjne – nie mniej niż 50 punktów.
5. Wyniki oblicza się na podstawie średniej punktów przyznanych kandydatowi przez każdego
członka Komisji Rekrutacyjnej i przedstawia w postaci listy rankingowej.
6. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się następująco:
90-100 pkt – ocena bardzo dobra;
75-89 pkt – ocena dobra;
50-74 pkt – ocena dostateczna;
49 pkt i poniżej – ocena niedostateczna.
7. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do niewypełnienia limitu miejsc, jeśli ustalony
próg kwalifikacyjny nie zostanie osiągnięty przez wystarczającą liczbę kandydatów.
8. Studenci zagraniczni kwalifikowani są na mocy porozumienia między uczelnią
a ministerstwem.

§9
1. Nabór na studia doktoranckie odbywa się raz w roku.
2. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych służy odwołanie do Rektora za
pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Senat na wniosek Rektora.
Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Ostateczną decyzję
podejmuje Rektor.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

