ośrodek badawczy w kraju. Pozycję Uniwersytetu potwierdza ranking 
Index Rising Stars opracowany przez czasopismo „Nature”. UW uznano
w nim za jedną ze wschodzących gwiazd światowej nauki. Uczelnia
zajęła 3. miejsce w Europie Południowej i Wschodniej oraz 96. na
świecie. O potencjale naukowym UW świadczy także liczba prestiżowych
europejskich grantów European Research Council, które otrzymali
pracownicy uczelni (12 spośród 25 przyznanych polskim instytucjom).
UW oferuje ponad 100 kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia,
ponad 30 kierunków studiów doktoranckich, około 130 programów studiów
podyplomowych, studia międzykierunkowe i międzynarodowe oraz studia
w językach obcych.
Różnorodna oferta studiów doktoranckich jest skierowana do osób, które
chcą związać swoją przyszłość z działalnością badawczą i rozwijać
karierę zawodową. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim to
gwarancja dołączenia do najbardziej elitarnego grona naukowego w Polsce.
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SPIS TREŚCI
Wydział „Artes Liberales” - Stacjonarne Studia Doktoranckie

5

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historyczny – Środowiskowe Transdyscyplinarne
Studia Doktoranckie

7

Wydział Biologii - Stacjonarne Studia Doktoranckie

10

Wydział Chemii - Stacjonarne Studia Doktoranckie

12

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – Stacjonarne Studia Doktoranckie

15

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – Niestacjonarne Studia Doktoranckie

19

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii - Stacjonarne Studia Doktoranckie

23

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii - Stacjonarne Studia Doktoranckie

28

Wydział Filozofii i Socjologii w porozumieniu z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych, Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziałem Psychologii
oraz Wydziałem Zarządzania, studia administrowane przez Instytut Studiów Społecznych
im. prof. Roberta Zajonca – Stacjonarne Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie

31

Wydział Fizyki - Stacjonarne Studia Doktoranckie

34

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - Stacjonarne Studia Doktoranckie

36

Wydział Geologii - Stacjonarne Studia Doktoranckie

39

Wydział Historyczny - Stacjonarne Studia Doktoranckie

42

Wydział Historyczny i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
- Stacjonarne Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie

45

Wydział Historyczny i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
- Niestacjonarne Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie

48

Wydział Historyczny i Wydział Biologii, studia administrowane przez Ośrodek Badań
nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej - Stacjonarne Środowiskowe
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

51

Wydział Historyczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Polonistyki - Niestacjonarne
Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie

53

Wydział Lingwistyki Stosowanej - Stacjonarne Studia Doktoranckie

56

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Stacjonarne Studia Doktoranckie

60

Wydział Nauk Ekonomicznych - Stacjonarne Studia Doktoranckie

62

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Stacjonarne Studia Doktoranckie

66

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Niestacjonarne Studia Doktoranckie

70

Wydział Neofilologii - Stacjonarne Studia Doktoranckie

73

Wydział Orientalistyczny - Stacjonarne Studia Doktoranckie

76

Wydział Orientalistyczny - Niestacjonarne Studia Doktoranckie

78

Wydział Pedagogiczny - Stacjonarne Studia Doktoranckie

80

Wydział Polonistyki - Stacjonarne Studia Doktoranckie

83

Wydział Prawa i Administracji - Stacjonarne Studia Doktoranckie

86

Wydział Prawa i Administracji - Niestacjonarne Studia Doktoranckie

89

Wydział Psychologii - Stacjonarne Studia Doktoranckie

92

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych
Nauk Społecznych

96

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych - Niestacjonarne Studia Doktoranckie

99

Wydział Zarządzania - Stacjonarne Studia Doktoranckie

102

Wydział Zarządzania - Niestacjonarne Studia Doktoranckie

104

Kolegium Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych,
Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział
Geologii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Psychologii - Międzywydziałowe
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych
106

Kandydaci na studia doktorancie na UW powinni zarejestrować się
w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanym dalej IRK),
wchodząc na stronę www.irk.oferta.uw.edu.pl
Uwagi:
Jednostki prowadzące studia doktoranckie zastrzegają sobie
możliwość wprowadzenia zmian w zakresie organizacji studiów
m.in. w programie studiów, limicie miejsc i terminie rekrutacji.

Wydział „Artes Liberales”
Wydział „Artes Liberales”

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Maria Kalinowska

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Dobra 72
01-312 Warszawa

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 11.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

2

Sylwetka absolwenta

Na sylwetkę absolwenta studiów doktoranckich składają się liczne kompetencje odpowiadające określonym w programie studiów
efektom kształcenia. Program umożliwia przygotowanie doktoranta do pracy naukowej w dyscyplinach literaturoznawstwo
i kulturoznawstwo, daje mu wiedzę na temat literaturoznawstwa
i kulturoznawstwa polskiego i zagranicznego w kontekście interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dostarcza umiejętności prowadzenia własnych badań naukowych
oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej i w pracy nauczyciela akademickiego.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
b) list motywacyjny zawierający charakterystykę zainteresowań
naukowych kandydata (kandydatki) 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) ż yciorys,
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 2000 słów),
k) opinię samodzielnego pracownika nauki na temat pracy predyspozycji kandydata (kandydatki) do pracy naukowej,

Wydział „Artes Liberales”

Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

5

Wydział „Artes Liberales”

Wydział „Artes Liberales”

l) egzemplarze opublikowanych prac naukowych (jeśli kandydat
ma już w swym dorobku publikacje),
ł) informacje o wyróżnieniach i działalności naukowej (praca
w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody itp.),
m) 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 adres:
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydział „Artes Liberales” UW
ul. Dobra 72
00-312 Warszawa

6

Termin składania
dokumentów

10 września 2017 r.

Limit miejsc

4

Zasady rekrutacji

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://www.
al.uw.edu.pl/pl-12, bądź zgłosić temat wykraczający poza zadania jednostek badawczo-zadaniowych na Wydziale „Artes
Liberales”.
System punktacji kandydatów na SD w „AL.”:
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej
w zależności od uzyskanej liczby punktów (maksymalnie 100 pkt).
Minimalna liczba punktów: 70. Na ogólną punktację składają się:
- 10 pkt - średnia ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych
studiów magisterskich,
- 20 pkt - ocena dotychczasowego dorobku naukowego,
- 35 pkt - ocena projektu pracy badawczej,
- 35 pkt - ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostanie przekazana kandydatom indywidualnie drogą mailową.

Termin ogłoszenia
wyników

Do 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- strona internetowa www.sd.al.uw.edu.pl,
- indywidualne konta kandydatów w systemie IRK.

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.obta.uw.edu.pl

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historyczny
Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historyczny

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Jan Kieniewicz

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Dobra 72
01-312 Warszawa

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 11.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

2

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest świadomy złożoności problemów podejmowanych w badaniach humanistycznych i społecznych oraz zdolny do łączenia metod dyscyplinarnych zgodnie z potrzebami
tematu. Dostrzega związki swych badań z całością wiedzy
i ma kompetencje do prezentowania wyników na arenie światowej. Umie pracować w zespole. Jest gotowy do podejmowania
pracy naukowej w różnych środowiskach i nie obawia się niekonwencjonalnych rozwiązań.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

a) p
 odanie wydrukowane z systemu IRK,
b) kwestionariusz osobowy pobrany ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW,
c) 3 zdjęcia,
d) list motywacyjny uzasadniający chęć studiowania na Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich,
e) ż yciorys naukowy z wykazem publikacji oraz prac złożonych
do druku,
f) projekt pracy doktorskiej,
g) plan

rozprawy doktorskiej (w wypadku gdy jest zaawansowana),
h) list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego,
i) odpis dyplomu,
j) załączniki a-b, d-i nagrane na płytę CD w formacie PDF.
Dokumenty w jednym egzemplarzu wraz z płytą CD należy nadsyłać listem poleconym na adres:
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydział „Artes Liberales” UW
ul. Dobra 72
00-312 Warszawa

Termin składania
dokumentów

10 września 2017 r.

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historyczny

Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

7

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historyczny

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historyczny

8

Limit miejsc

4

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:
a) m
 ieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim,
b) wykazywać zainteresowanie problematyką interdyscyplinarną i być gotowym do przygotowania rozprawy we współdziałaniu z dwoma opiekunami naukowymi/promotorami.
System punktacji kandydatów ŚTŚD w „AL.”:
1. Dane z ankiety (na podstawie kwestionariusza osobowego
a) S
 tudia:
Jakość uczelni/wydziału - 1-3 pkt.
Wynik studiów - 1-3 pkt.
Dodatkowe studia - 1-3 pkt.
Tryb MISH - 3 pkt.
b) Dorobek:
Publikacje 1-5 pkt.
Współpraca z instytucjami naukowymi i programami badawczymi 1-3 pkt.
Współdziałanie z projektami badawczymi W „AL” lub innymi
wysoko cenionymi - 1-4 pkt.
Języki (Za więcej niż dwa) - 1-2 pkt.
Za wyjątkową znajomość oraz języki rzadkie w pracy - 1-2 pkt.
Za pracę, zwłaszcza związaną z projektem - 1-2 pkt .
c) Projekt:
Interesująca tematyka rozprawy - 1-5 pkt.
Problematyka wyraźnie preferowana w W „AL” - 1-3 pkt.
Złożony projekt pracy - 1-3 pkt.
Dobrze argumentowany i ciekawie postawiony projekt
- 1-3 pkt.
Rekomendacja Zwykła - 1 pkt.
Wysoka ocena - do 3 pkt.
2. Rozmowa kwalifikacyjna (dotyczy głównie projektu pracy
doktorskiej):
a) O
 ceny:
Niedostateczny - 0 pkt.
Dostateczny - 5 pkt.
Dobry - 10 pkt.
Bardzo dobry - 15 pkt.
Celujący - 20 pkt.
b) Dodatkowo za oryginalność zainteresowań okazanych
w trakcie rozmowy - 1-3 pkt.
3. Inne
Konieczność dwu opiekunów naukowych lub opiekuna poza
Polską - 5 pkt.
Przydatność dla Wydziału „Artes Liberales” w okresie doktorantury - 5 pkt.
Perspektywa wcześniejszego ukończenia pracy doktorskiej
- 1-5 pkt.
Temat niewymagający studiów w trybie ŚTSD - minus 5 pkt.

Termin ogłoszenia
wyników

Do 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- strona internetowa www.stsd.al.uw.edu.pl,
- indywidualne konta kandydatów w systemie IRK.

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historyczny
Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.obta.uw.edu.pl

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historyczny
9

Wydział Biologii

Wydział Biologii
Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Biologii

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Biologia, ekologia

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. UW dr hab. Ewa Borsuk

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, pokój 104A
tel. 0 22 55 41 104
e-mail: dziekanat@biol.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Od poniedziałku do piątku 9.30-15.30

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

30

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich po obronie pracy doktorskiej
uzyskuje stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii
lub ekologii. Zdobywa w trybie indywidualnych studiów szeroką wiedzę i umiejętności w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej. Ponadto, w zależności od tematyki realizowanego
projektu pracy doktorskiej, posiada wysoce specjalistyczne wykształcenie zdobyte pod opieką wybitnych naukowców z zakresu biologii, biologii molekularnej i biotechnologii, bioinformatyki
i biologii systemów, ekologii, ochrony przyrody oraz jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy badawczej w uczelniach
i instytutach krajowych i zagranicznych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

10

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wygenerowane z sytemu IRK
- podanie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej,
- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia bądź jednolitych
studiów magisterskich,
- życiorys,
- 4 zdjęcia (3 zdjęcia - 3.5 cm x 4,5 cm i 1 zdjęcie – 4.5 cm x 6.5 cm),
- udokumentowane wyniki w nauce z całego okresu studiów
(z potwierdzoną średnią z I i II stopnia studiów),
- informacja o znajomości języków obcych,
- opis zainteresowań naukowych i koncepcji realizacji przyszłej
pracy doktorskiej, w odpowiedzi na jedną ze zgłoszonych przez
Wydział ofert badań (nie więcej niż 1 strona maszynopisu),
- informacja o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach
naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach,
- opinia z miejsca pracy (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli
studia w latach ubiegłych i podjęli pracę zawodową),
- opinia poprzedniego opiekuna naukowego.

Wydział Biologii
Od 15 maja do 30 czerwca 2017 r.

Limit miejsc

35

Zasady rekrutacji

1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna
indywidualnie z każdym z kandydatów.
2. W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczy, na prawach przysługujących członkowi komisji, opiekun naukowy omawianego
projektu. W sprawach dotyczących kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży
i CeNT1, w pracach komisji uczestniczą przedstawiciele Rad
Naukowych tych jednostek.
3. Kandydaci ubiegający się o realizację tego samego projektu odbywają rozmowę w kolejności alfabetycznej, jeden po drugim.
4. Oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym dokonuje
się na podstawie: (1) przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, (2)
średniej ze studiów, (3) dotychczasowej aktywności naukowej kandydata. W ocenie końcowej 70% maksymalnej liczby
punktów stanowi wynik rozmowy kwalifikacyjnej, a 30% wyniki
pozostałych 2 kryteriów.
5. Do podjęcia studiów indywidualnych i realizacji danego projektu z listy ofert badań zostanie wybrany kandydat, który uzyska
najwyższą punktację spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o realizację tego tematu i który otrzymał ocenę
co najmniej dobrą (min. 51 punktów) w całym postępowaniu
rekrutacyjnym.
6. Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” mają zagwarantowane przyjęcie na studia doktoranckie.
7. Kandydat, który nie będzie pobierał stypendium ze środków budżetowych Wydziału, po wyrażeniu zgody przez potencjalnego
opiekuna naukowego, może zaproponować własny projekt badawczy (spoza listy wydziałowej oferty badań) i przystąpić do
postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem przyjęcia takiego kandydata jest zaakceptowanie projektu badawczego przez opiekuna naukowego i spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie
5 oraz uzyskanie zgody kierownika zakładu lub dyrektora instytutu niepodzielonego na zakłady na realizację tego projektu.
Listę osób przyjętych na studia doktoranckie ustala komisja
rekrutacyjna.

Termin ogłoszenia
wyników

22 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

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

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.biol.uw.edu.pl

Wydział Biologii

Termin składania
dokumentów

11
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Chemii

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Chemia: chemia analityczna, fizyczna, nieorganiczna, organiczna
i teoretyczna

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Michał K. Cyrański

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel. 0 22 55 26 215

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.
Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do czwartku 11.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

15 (I termin rekrutacji)
10 (II termin rekrutacji)

Sylwetka absolwenta

Doktoranci doskonalą podczas studiów swe umiejętności
i wiedzę we współpracy z wybitnymi polskimi i zagranicznymi
naukowcami w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych. Mając zagwarantowany dostęp do bogatej infrastruktury badawczej oraz
nowoczesnych zasobów informacyjnych realizują różnorodne
tematy badawcze, kształcąc umiejętność planowania eksperymentów oraz wnikliwej analizy otrzymanych wyników. Absolwent
studiów otrzymuje tytuł doktora nauk chemicznych, zdobywając
wszechstronną wiedzę w zakresie chemii fizycznej, nieorganicznej, organicznej lub teoretycznej. Nabywa przy tym umiejętność
samodzielnego rozwiązywania stawianych przed nim problemów,
twórczej interpretacji uzyskiwanych rezultatów badań oraz ich
odpowiedniego prezentowania. Absolwenci znajdują zatrudnienie
nie tylko na krajowych wyższych uczelniach i instytutach badawczych ale także, w związku z opanowaniem języka angielskiego,
są znakomicie przygotowani do pracy na najlepszych uczelniach
zagranicznych. Ukończenie studiów doktoranckich i opanowane
umiejętności powodują, że nasi absolwenci są również poszukiwanymi pracownikami w różnych obszarach gospodarki, będąc
szczególnie chętnie zatrudniani w firmach chemicznych i farmaceutycznych, a także w szkolnictwie.

Wydział Chemii
Rekrutacja:

Termin składania
dokumentów

Od 19 do 23 czerwca 2017 r. przy I rekrutacji
Od 9 września do 17 października 2017 r. przy II rekrutacji

Limit miejsc

I rekrutacja : 25 miejsc (15 stypendiów)
II rekrutacja : 20 miejsc (10 stypendiów)

Zasady rekrutacji

1. Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. 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. W ramach rozmowy
kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia doktoranckie jest uzyskanie przynajmniej 30 punktów w całej procedurze rekrutacyjnej.
Pozycja kandydata, jest określona zgodnie z rankingiem opartym
o wynik egzaminu (WT), 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

Wydział Chemii

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie z sytemu IRK,
- odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
bądź studiów II stopnia (ew. zaświadczenie o zdanym egzaminie
magisterskim najpóźniej do 22.09.2017 r.)
- życiorys,
- 4 zdjęcia,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów - zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (odbitkę kserograficzną indeksu lub wyciąg z indeksu w przypadku osób spoza Wydziału
Chemii UW),
- informacja o znajomości języków obcych,
- opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępna propozycja
projektu badawczego,
- informacja o aktywności naukowej kandydata, w szczególności
o publikacjach, pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, nagrodach, o wyróżnieniach,
- kwestionariusz osobowy,
- opinia opiekuna pracy magisterskiej,
- opinia przyszłego opiekuna naukowego,
- temat i numer projektu naukowego w przypadku osób, których stypendia doktoranckie będą finansowane ze źródeł zewnętrznych.

gdzie
LP = WT/Wtmax
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2. Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” o którym mowa
w art. 187a ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym, którzy
nie przystąpili do procedury opisanej w punkcie 1 są przyjęci na
studia doktoranckie z pozycją rankingową równą ostatniej pozycji kandydata przyjętego na studia doktoranckie.Niezależnie
od wskazanego wyżej limitu miejsc i terminu rekrutacji możliwe
jest przyjęcie na studia doktoranckie w danym roku akademickim
osób wybranych w procedurze konkursowej grantów lub innych
projektów badawczych przewidujących rekrutacje doktorantów
(np. NCN, FNP, MNiSW), o które przystępują w tym okresie pracownicy Wydziału Chemii UW. Wymagany jest pozytywny wynik
rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną z obowiązkiem
zdania testu w ciągu jednego roku. W przypadku cudzoziemców
Przewodniczący Komisji może alternatywnie zamienić go na rozszerzony egzamin specjalizacyjny z chemii.
Wszyscy cudzoziemcy, starający się o przyjęcie na studia doktoranckie muszą przedstawić poświadczony transkrypt ocen
z uczelni zagranicznej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie
TOEFL (wersja papierowa, internetowa lub komputerowa).
Stypendium otrzymać można jedynie w przypadku zdania egzaminu testowego z chemii i uzyskania odpowiedniego miejsca na
liście rankingowej, test może być zdawany w języku angielskim.
Dla cudzoziemców z krajów nie należących do UE nie przewiduje
się stypendiów. Przyznanie stypendiów cudzoziemcom z krajów
nie należących do UE możliwe jest jedynie na podstawie indywidualnych decyzji Rektora.
Termin ogłoszenia
wyników

3 lipca 2017 r. (I rekrutacja)
23 października 2017 r. (II rekrutacja)

Miejsce ogłoszenia
wyników

- strona internetowa www.chem.uw.edu.pl
- Dziekanat Wydziału Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

01 października 2017 r. (I rekrutacja)
02 listopada 2017 r. (II rekrutacja)

Dodatkowe informacje

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

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Bibliologia i informatologia, nauki o mediach

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Robert Cieślak

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
tel. 0 22 55 23 914

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Od poniedziałki do piątku 9.00-15.30

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

50% uczestników studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Doktoranckich Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii jest przygotowany do pracy o charakterze
badawczym lub badawczo-rozwojowym jako:
- naukowiec, specjalista podejmujący samodzielne prace naukowe (badania podstawowe i wdrożeniowe) w placówkach PAN
oraz instytutach badawczych,
a także jako:
- naukowiec-nauczyciel akademicki, specjalista podejmujący samodzielną działalność naukowo-badawczą (badania podstawowe i wdrożeniowe) oraz wysokokwalifikowany nauczyciel
akademicki zatrudniony w szkołach wyższych (publicznych
i niepublicznych), prowadzących studia II stopnia (równorzędne), przygotowany do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w różnych formach (konwersatorium, ćwiczenia,
seminarium dyplomowe);
- w zależności od wybranej specjalności: ekspert z zakresu komunikacji społecznej, mediów i dziennikarstwa (analityk, doradca, itp.) lub z zakresu bibliologii albo informacji naukowej,
specjalista zatrudniony w mediach, instytucjach medialnych,
instytucjach kultury lub innych jednostkach, realizujących zadania szczegółowe z zakresu komunikacji społecznej, technologii
informacyjnych, zarządzania informacją oraz bibliologii.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Rekrutacja:
Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, z ręcznie dopisaną na wydruku nazwą wybranego
kierunku studiów,
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- 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 2 października 2017 r.) dokumentu poświadczającego
posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
uzyskanego na podstawie odrębnych przepisów, pod rygorem
nieprzyjęcia kandydata na studia doktoranckie,
- zaświadczenie o wynikach w nauce z całego okresu studiów
(średnia ocen),
- życiorys,
- 3 zdjęcia (o wymiarach 3.5 cm x 4.5 cm),
- 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 ze zm.),
- konspekt projektu badawczego,
- udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w tym:
o publikacjach, pracach w kołach naukowych, aktywnym udziale
w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach naukowych z ostatnich dwóch lat.
Wszystkie dokumenty składane są w języku polskim.
Termin składania
dokumentów

3 lipca 2017 r.
Dokumenty należy przesyłać na adres: Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna ds. Studiów Trzeciego Stopnia, ul. Bednarska 2/4,
00-310 Warszawa

Limit miejsc

20

Zasady rekrutacji

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”, którzy przedłożą potwierdzone przez opiekuna naukowego sprawozdanie
z realizacji objętego nim projektu, otrzymują maksymalną liczbę punktów za aktywność naukową.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Maks.
liczba
punktów

Obliczanie punktacji
Studia
Obliczanie
jednolite
punktacji
wynikającej ze Studia
średniej ocen dwustopniowe

Średnia ocen
mnożona przez 2
Suma średniej ocen ze
studiów pierwszego
i drugiego stopnia

C1

4 pkt

B2

3 pkt

Studia pierwszego
stopnia

Obliczanie punktacji wynikającej
Studia drugiego
z ukończenia studiów
stopnia
kierunkowych
Studia jednolite
magisterskie

10

1 pkt
1 pkt

2

2 pkt

Publikacja książkowa 2 pkt
Artykuł naukowy

1 pkt

Udokumentowana
Obliczanie punktacji wynikającej współorganizacja
1 pkt
z oceny aktywności naukowej
konferencji naukowej
kandydata
Inne
udokumentowane
1 pkt
formy aktywności
naukowej
Komunikatywność

0-2 pkt

Poprawne
posługiwanie
się kategoriami
naukowymi w
obrębie wybranej
dyscypliny

0-2 pkt

Umiejętność
logicznego
Obliczanie punktacji wynikającej formułowania
wypowiedzi
z rozmowy kwalifikacyjnej
Umiejętność
konceptualizacji
problemu
badawczego
Umiejętność
argumentowania

8

0-2 pkt
20
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Ocena na podstawie
złożonych dokumentów
(0-5 punktów za język,
Obliczanie punktacji wynikającej zależnie od stopnia biegłości):
ze znajomości języków obcych
C2
5 pkt

10

0-2 pkt

0-2 pkt

Merytoryczna ocena
0-10
rozmowy na temat
pkt
projektu badawczego
Łączna liczba punktów:

50
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Termin ogłoszenia
wyników

Do 28 lipca 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica informacyjna studiów doktoranckich, ul. Bednarska 2/4,
Warszawa,
- konta kandydatów w systemie IRK UW.

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

2 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

Postępowanie rekrutacyjne dla cudzoziemców odbywa się według odrębnych zasad - szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie internetowej Wydziału: www.wdib.uw.edu.pl
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Bibliologia i informatologia, Nauki o mediach

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Robert Cieślak

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
tel. 0 22 55 23 914

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.30

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Niestacjonarne

Opłata za studia
doktoranckie
niestacjonarne

7 000 PLN (opłata jednorazowa)
7 200 PLN (opłata w 2 ratach)

Język wykładowy

Polski

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Doktoranckich Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii jest przygotowany do pracy o charakterze
badawczym lub badawczo-rozwojowym jako:
- naukowiec, specjalista podejmujący samodzielne prace naukowe (badania podstawowe i wdrożeniowe) w placówkach PAN
oraz instytutach badawczych,
a także jako:
- naukowiec-nauczyciel akademicki, specjalista podejmujący samodzielną działalność naukowo-badawczą (badania podstawowe i wdrożeniowe) oraz wysokokwalifikowany nauczyciel
akademicki zatrudniony w szkołach wyższych (publicznych
i niepublicznych), prowadzących studia II stopnia (równorzędne), przygotowany do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w różnych formach (konwersatorium, ćwiczenia,
seminarium dyplomowe),
- w zależności od wybranej specjalności: ekspert z zakresu komunikacji społecznej, mediów i dziennikarstwa (analityk, doradca, itp.) lub z zakresu bibliologii albo informacji naukowej,
specjalista zatrudniony w mediach, instytucjach medialnych,
instytucjach kultury lub innych jednostkach, realizujących zadania szczegółowe z zakresu komunikacji społecznej, technologii
informacyjnych, zarządzania informacją oraz bibliologii.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Rekrutacja:
Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, z ręcznie dopisaną na wydruku nazwą wybranego
kierunku studiów,
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- 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 pierwszego stopnia
– zobowiązanie do dostarczenia do dnia rozpoczęcia studiów
(tj. do 2 października 2017 r.) dokumentu poświadczającego
posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
uzyskanego na podstawie odrębnych przepisów, pod rygorem
nieprzyjęcia kandydata na studia doktoranckie,
- zaświadczenie o wynikach w nauce z całego okresu studiów
(średnia ocen),
- życiorys,
- 3 zdjęcia (o wymiarach 3.5 cm x 4.5 cm),
- 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 ze zm.),
- konspekt projektu badawczego,
- udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w tym:
o publikacjach, pracach w kołach naukowych, aktywnym udziale
w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach naukowych z ostatnich dwóch lat.
Wszystkie dokumenty składane są w języku polskim.
Termin składania
dokumentów

20 września 2017 r.
Dokumenty należy przesyłać na adres: Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna ds. Studiów Trzeciego Stopnia, ul. Bednarska 2/4,
00-310 Warszawa

Limit miejsc

20

Zasady rekrutacji

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”, którzy przedłożą potwierdzone przez opiekuna naukowego sprawozdanie
z realizacji objętego nim projektu, otrzymują maksymalną liczbę punktów za aktywność naukową.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Maks.
liczba
punktów

Obliczanie punktacji
Obliczanie
punktacji
wynikającej
ze średniej
ocen

Studia
jednolite
Studia
dwustopniowe

Obliczanie punktacji
wynikającej z ukończenia
studiów kierunkowych

Obliczanie punktacji
wynikającej z oceny
aktywności naukowej
kandydata

Suma średniej ocen ze
studiów I i II stopnia
Ocena na podstawie
złożonych dokumentów (0-5
punktów za język, zależnie od
stopnia biegłości):
C2

5 pkt

C1

4 pkt

B2

3 pkt

Studia pierwszego
stopnia

1 pkt

Studia drugiego
stopnia

1 pkt

Studia jednolite
magisterskie

2 pkt

Publikacja książkowa

2 pkt

Artykuł naukowy

1 pkt

Udokumentowana
współorganizacja
konferencji naukowej

1 pkt

Inne
udokumentowane
formy aktywności
naukowej

1 pkt

Komunikatywność

0-2 pkt

10

10

2

8

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

Obliczanie punktacji
wynikającej z rozmowy
kwalifikacyjnej

Umiejętność
logicznego
formułowania
wypowiedzi

0-2 pkt

Umiejętność
konceptualizacji
problemu
badawczego

0-2 pkt

Umiejętność
argumentowania

0-2 pkt

Merytoryczna ocena
rozmowy na temat
projektu badawczego
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Obliczanie punktacji
wynikającej ze znajomości
języków obcych

Średnia ocen mnożona przez
2

0-10
pkt

Łączna liczba punktów:

50
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Termin ogłoszenia
wyników

Do 29 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica informacyjna studiów doktoranckich, ul. Bednarska 2/4,
Warszawa,
- konta kandydatów w systemie IRK UW.

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

2 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

Postępowanie rekrutacyjne dla cudzoziemców odbywa się według odrębnych zasad – szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie internetowej Wydziału: www.wdib.uw.edu.pl
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.
Studia rozpoczną się pod warunkiem wypełnienia limitu miejsc
w co najmniej pięćdziesięciu procentach, czyli po zakwalifikowaniu co najmniej 10 osób na pierwszy rok studiów.
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Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Filozofia

Kierownik studiów
doktoranckich

dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-937 Warszawa, pokój 305
tel. 0 22 55 23 719

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

http://www.filozofia.uw.edu.pl/instytut/sekretariat

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Opłata za studia
doktoranckie
niestacjonarne

Nie dotyczy

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

7 dla I roku

Sylwetka absolwenta

Studia doktoranckie w Instytucie Filozofii służą przede wszystkim
przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia doktora.
Absolwent studiów doktoranckich w IF ze stopniem doktora jest
przygotowany do podjęcia twórczej pracy badawczej w dziedzinie filozofii - a niejednokrotnie także pracy interdyscyplinarnej,
na styku z wieloma naukami szczegółowymi (matematyka, fizyka, ekonomia, psychologia, językoznawstwo, socjologia, filologia
klasyczna, historia, politologia itp.) - na profesjonalnym poziomie
w skali ogólnopolskiej i światowej. Z reguły ma za sobą kilka publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, także zagranicznych oraz udział w międzynarodowych konferencjach.
Prace doktorskie bronione w Instytucie Filozofii UW zawierają
oryginalne, twórcze i ważne wyniki naukowe, a ich autorzy mogą
kontynuować karierę w liczących się ośrodkach zagranicznych.
Ze względu na urozmaiconą i bardzo wymagającą praktykę dydaktyczną absolwent jest także przygotowany do prowadzenia
zajęć dydaktycznych z filozofii (w tym m.in. z logiki i z etyki) na
poziomie akademickim. Wielu absolwentów może też stanowić
cenną kadrę dla kierunków interdyscyplinarnych. Ponadto ukończenie studiów doktoranckich umacnia zdolność absolwentów
do wypełniania zadań zarysowanych w profilu absolwenta studiów magisterskich.
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

23

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Filozofii i Socjologii

Rekrutacja:

24

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
- życiorys,
- 3 zdjęcia (3.5 cm x 4.5 cm),
- odpis dyplomu magisterskiego (w przypadku gdy kandydat nie
posiada jeszcze dyplomu składa zobowiązanie o jego dostarczeniu przed rozpoczęciem studiów),
- suplement do dyplomu (lub wyciąg z indeksu zawierający oceny
zaliczeniowe i egzaminacyjne),
- oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (dotyczy kandydatów zatrudnionych oraz kandydatów, którzy nie ukończyli
26 roku życia),
- formularz ZUS ZZA (dotyczy kandydatów nigdzie niezatrudnionych, którzy ukończyli 26 rok życia) [druk w oddziałach ZUS-u] +
podpisane pouczenie/oświadczenie dla doktorantów.
Kandydaci powinni ponadto dostarczyć zwięzłą 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).
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.
Od kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów
wyższych wydanym za granicą wymagane są dodatkowo następujące dokumenty:
a) 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,
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 urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz.
938 i 939),
c) tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym),
d) 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.

Termin składania
dokumentów

Od 26 czerwca do 14 lipca 2017 r.

Limit miejsc

14
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Zasady rekrutacji

Procedura kwalifikacji:
1. Komisję Rekrutacyjną (KR) ds. studiów doktoranckich (SD)
tworzą: kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownicy wszystkich
zakładów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Punktowane są następujące materiały:
a) dotychczasowe osiągnięcia badawcze - w tym ewentualne
publikacje,
b) planowana tematyka rozprawy doktorskiej - lub przedłożony
projekt badawczy,
c) praca magisterska z filozofii albo (odpowiednio) esej filozoficzny lub praca licencjacka z filozofii,
d) znajomość języków obcych,
e) średnia ocen ze studiów.
3. Członkowie KR po zapoznaniu się z materiałami, o których
mowa w pkt 2, oceniają je na odpowiednich formularzach,
przyznając kandydatom za poszczególne materiały na skali:
0 (słabo), 1 (średnio) i 2 (dobrze). Łącznie kandydat może otrzymać z tego tytułu co najwyżej 10 punktów.
4. 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. 2016 r. poz.1842 z późn.
zm.) otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną
liczbę punktów za osiągnięcia badawcze.
5. Kierownik SD oblicza średnią punktację kandydatów uzyskaną
łącznie z pozycji a)-e), o których mowa w pkt 2.
6. Kolokwium kwalifikacyjne nie może się odbyć na posiedzeniu
KR, w którym uczestniczy mniej niż połowa członków KR.
7. Bezpośrednio przed przystąpieniem danego kandydata do kolokwium kwalifikacyjnego - i pod jego nieobecność - kierownik
SD przedstawia KR sylwetkę kandydata.
8. W czasie kolokwium każdy kandydat:
a) p
 rzedstawia 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.
9. Po kolokwium odbywa się dyskusja bez udziału kandydata.
10. Po dyskusji członkowie KR dokonują (do wiadomości własnej) wstępnej punktacji danego kandydata, oceniając jego
kolokwium w każdej z pozycji a)-c), o których mowa w pkt 8,
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. Od kandydatów wymaga się
uzyskania co najmniej 6 punktów.
11. Po przeprowadzeniu kolokwiów ze wszystkimi kandydatami
kierownik SD zarządza ogólną dyskusję. Po dyskusji członkowie KR dokonują ostatecznej oceny kolokwium poszczególnych kandydatów na skali, o której mowa w pkt 10.
12. Kierownik SD oblicza średnią punktację przyznaną poszczególnym kandydatom na podstawie kolokwium oraz dodaje
do niej średnią punktację, o której mowa w pkt 5. Łącznie
z tych dwóch tytułów kandydat może otrzymać co najwyżej
22 punkty. Kierownik SD sporządza listę rankingową kandydatów na podstawie przyznanej punktacji.
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13. Następnie odbywa się końcowa dyskusja, podczas której KR
ustala ostateczną listę osób przyjętych na studia doktoranckie w IF UW. Członkowie KR akceptują tę listę przez złożenie
pod nią podpisu.
14. KR proponując listę osób przyjętych uwzględnia przede
wszystkim przyznaną punktację, w tym warunkiem koniecznym jest uzyskanie minimum 6 punktów z kolokwium kwalifikacyjnego, a także w miarę potrzeby:
a) b
 ierze pod uwagę stopień, w jakim projekty rozpraw doktorskich, przedkładane przez kandydatów, mieszczą się w problematyce badań naukowych prowadzonych w IF UW,
b) stosuje zasadę równomiernego - w kilkuletniej perspektywie rozkładu liczby doktorantów na poszczególne zakłady.
15. Kierownik SD przedstawia dziekanowi Wydziału Filozofii i Socjologii UW listę osób przyjętych na SD.
Procedura przyjmowania cudzoziemców:
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie,
jeżeli:
a) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
b) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia
w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
c) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra
do spraw szkolnictwa wyższego, albo:
d) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo:
e) Komisja Rekrutacyjna uzna, że ich przygotowanie oraz stopień
znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów
w języku polskim.
2. Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani cudzoziemcy,
którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów
drugiego stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za
granicą uprawniającym do podjęcia studiów trzeciego stopnia
w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy
międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia.
3. W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty
uzyskane za granicą podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji,
cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie
stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym
niż do końca pierwszego semestru studiów.
4. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie
na podstawie:
a) u
 mów międzynarodowych - na zasadach określonych w tych
umowach,
b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
c) d
 ecyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
d) decyzji Rektora uczelni.
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Termin ogłoszenia
wyników

12 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica ogłoszeń studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii,
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-doktoranckie
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl
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jako:
a) stypendyści strony polskiej (otrzymujący stypendium i zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat),
b) na zasadach odpłatności,
c) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
d) stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
e) stypendyści uczelni.
5. Mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
a) c
 udzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się
(dawna karta stałego pobytu),
b) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
c) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
d) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA /Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu/ - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium RP,
e) c
 udzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony /w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach - Dz. U. nr 234,
poz. 1694,
f) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.
Obywatele Państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
/EFTA/ - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne
na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli
polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg
albo na zasadach określonych dla cudzoziemców spoza państw
członkowskich UE i EFTA - na zasadach j.w.
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie
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Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Socjologia

Kierownik studiów
doktoranckich

dr hab. Sławomir Mandes

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa, pokój 101, I piętro
tel. 0 22 55 20 721

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki 10.00-14.00, wtorki 10.00-18.00, czwartki 10.0014.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

6

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich Instytutu Socjologii uzyskuje
przygotowanie do pracy badawczej i dydaktycznej w szkołach
wyższych, polskich, a także zagranicznych. Powinien wykazywać
się wiedzą na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla współczesnych nauk społecznych, oraz o charakterze
szczegółowym, obejmującym najnowsze osiągnięcia socjologii.
Absolwent studiów trzeciego stopnia powinien bardzo dobrze
sprawdzać się w rolach społecznych i pracy na odpowiedzialnych
stanowiskach w administracji publicznej, w instytucjach edukacyjnych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations,
w mediach i instytucjach kultury, w redakcjach naukowych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty
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- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- podanie do Przewodniczącej Rady Instytutu o przyjęcie na studia doktoranckie,
- odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o przyjęciu
pracy przez promotora pracy magisterskiej,
- życiorys (własnoręcznie podpisany),
- wydrukowane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji
Doktoranta,
- dokumenty potwierdzające wyniki nauki z okresu studiów
I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (suplementy
do dyplomów lub kserokopia indeksu) wraz z potwierdzeniem
przez macierzystą uczelnię średnią,
- informacja o znajomości języków obcych (kserokopie certyfikatów),
- kandydaci starający się o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego składają podania,
- kandydaci, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego
składają formularze ZUS ZZA, kandydaci ubezpieczeni składają
odpowiednie oświadczenie,
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- 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,
- charakterystyka zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć naukowych wraz z udokumentowaniem ewentualnych publikacji,
- koncepcja rozprawy doktorskiej w trzech egzemplarzach,
- 3 zdjęcia.
Rejestracja w systemie IRK od 19 czerwca do 4 września 2017 r.
Dokumenty należy składać od 20 czerwca do 5 września 2017 r.
w godzinach pracy sekretariatu.

Limit miejsc

12

Zasady rekrutacji

1. O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych posiadający tytuł zawodowy magistra.
2. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:
a) d
 okumentów przedłożonych przez kandydata,
b) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem przeprowadzonej
przez Komisję powołaną przez Radę Naukową Instytutu
Socjologii.
3. Komisja bierze też pod uwagę naukowe i dydaktyczne potrzeby
Instytutu Socjologii w najbliższych latach.
4. Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie odbywa się
z wykorzystaniem Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego (IRK UW)
5. Osoby, które złożyły jedynie zaświadczenie o przyjęciu przez
promotora pracy magisterskiej, muszą przed rozmową kwalifikacyjną złożyć zaświadczenie o uzyskaniu stopnia magistra.
6. 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.
7. Zalecana objętość projektu rozprawy doktorskiej to około
4-6 stron tekstu (tj. 7-11 tys. znaków).
8. Komisja w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia następujące kryteria:
a) w
 ynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem (średnia ocen
członków Komisji - wartość z przedziału od 3 do 5 punktów),
b) ocenę za projekt rozprawy doktorskiej (średnia ocen recenzentów - wartość z przedziału od 0 do 5 punktów),
c) średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub studiów magisterskich (0,1 punktu za średnią powyżej 4,5 oraz 0,2 punktu
za średnią powyżej 4,7),
d) znajomość języków obcych (0,1 punktu za potwierdzoną
certyfikatami lub innymi równoważnymi dokumentami znajomość języków obcych, jednego lub więcej, innych niż język
angielski, który jest podstawowym językiem obcym dyscypliny ‘socjologia’).
e) p
 ublikacje naukowe kandydata (0,1 punktu za jedną lub więcej publikacji w nierecenzowanych czasopismach naukowych lub pracach zbiorowych oraz 0,2 za jedną lub więcej
publikacji w recenzowanych czasopismach lub pracach
zbiorowych),
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Termin składania
dokumentów
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f) udokumentowane referaty i komunikaty na konferencjach
naukowych (jeden lub więcej 0,1 punktu),
g) odbyte staże naukowe (jeden lub więcej 0,1 punktu),
h) beneficjenci programu „Diamentowy Grant” otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów za
aktywność naukową,
i) Komisja może przyznać kandydatowi dodatkowo 0,2 punktu,
jeśli posiada on kompetencje szczególnie potrzebne w procesie dydaktycznym w Instytucie Socjologii.
9.Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje
komisja rekrutacyjna. Od decyzji komisji rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Rektora. Podstawą
odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków
i trybu rekrutacji na studia.
10. Komisja zastrzega sobie prawo do niewypełnienia limitu
miejsc, jeśli kandydaci nie uzyskają w postępowaniu rekrutacyjnym min. 6 punktów.
11. Termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych: między
13 a 29 września 2017 r. Instytut Socjologii, ul. Karowa 18,
00-927 Warszawa, sala 104, I piętro.
Termin ogłoszenia
wyników

Do 29 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica ogłoszeń Instytutu Socjologii, ul. Karowa 18,
00-927 Warszawa, I piętro,
- strona internetowa http:// www.is.uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

2 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.is.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Filozofii i Socjologii w porozumieniu z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziałem Psychologii oraz Wydziałem Zarządzania, studia
administrowane przez Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Stacjonarne Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
socjologia, nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce publicznej, geografia, psychologia, zarządzanie, ekonomia

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. UW dr hab. Tomasz Zarycki

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel. 0 22 55 49 730, 0 22 83 15 153

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Od poniedziałku do czwartku 11.00-15.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

2

Sylwetka absolwenta

Absolwenci po ukończeniu studiów wybierają bardzo zróżnicowane ścieżki rozwoju zawodowego. Najczęściej jest to praca naukowo-dydaktyczna w uczelniach wyższych lub praca badawcza
w placówkach naukowych różnego typu.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- podanie o przyjęcie na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia
Doktoranckie,
- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź
studiów II stopnia,
- 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, nagrodach,
wyróżnieniach, stażach itp.
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement
do dyplomu),
- informacja o znajomości języków obcych z odpowiednimi zaświadczeniami,
- pisemna zgoda pracownika naukowego (związanego z ISS)
na opiekę nad studiami doktoranckimi i nad pracą doktorską,
- konceptualizacja proponowanego tematu pracy doktorskiej (około 3 stron). Konspekt projektu badawczego musi być zatwierdzony (podpisany) przez potencjalnego promotora rozprawy,

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII W POROZUMIENIU Z WYDZIAŁEM NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH,
WYDZIAŁEM GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH, WYDZIAŁEM PSYCHOLOGII ORAZ WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA, STUDIA ADMINISTROWANE
PRZEZ INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH IM. PROF. ROBERTA ZAJONCA

Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Filozofii i Socjologii w porozumieniu z Wydziałem
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydziałem
Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziałem Psychologii
oraz Wydziałem Zarządzania, studia administrowane przez
Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca

31
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PRZEZ INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH IM. PROF. ROBERTA ZAJONCA
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administrowane przez Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca
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- dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych, w tym
osoby, która wyraża zgodę na bycie opiekunem naukowym
kandydata,
- 2 zdjęcia.
Termin składania
dokumentów

Od 11 do 15 września 2017 r.
(w siedzibie ISS, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa)

Limit miejsc

4

Zasady rekrutacji

1. Na studia może zostać przyjęta osoba, która uzyskała tytuł
magistra lub równorzędny.
2. Rekrutacja odbywa się na podstawie:
a) rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 40 punktów, ocenie
podlegają w szczególności: umiejętność jasnego przedstawienia problematyki badawczej, którą kandydat podejmuje;
umiejętność wysnuwania odpowiednich wniosków i hipotez
dotyczących tematu pracy badawczej; klarowność proponowanego wnioskowania naukowego),
b) projektu koncepcji pracy doktorskiej (maksymalnie 20 punktów, ocenie podlegają w szczególności: znajomość tematyki
podejmowanej w pracy, klarowność wywodu i przedstawionego problemu badawczego, zasadność stawianych hipotez,
dopasowanie proponowanego warsztatu badawczego do podejmowanych problemów badawczych ),
c) 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),
d) 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),
e) znajomości 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),
f) średniej 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).
3.Przyjmowane będą osoby, które uzyskają minimum 70 punktów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą
odbywać się na podstawie rankingu.

Termin ogłoszenia
wyników

29 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- Instytut Studiów Społecznych im. prof. R. Zajonca, ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa

Wydział Filozofii i Socjologii w porozumieniu z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziałem Psychologii oraz Wydziałem Zarządzania, studia
administrowane przez Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.iss.uw.edu.pl

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII W POROZUMIENIU Z WYDZIAŁEM NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH,
WYDZIAŁEM GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH, WYDZIAŁEM PSYCHOLOGII ORAZ WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA, STUDIA ADMINISTROWANE
PRZEZ INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH IM. PROF. ROBERTA ZAJONCA

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich
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Wydział Fizyki

Wydział Fizyki
Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Fizyki

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Fizyka, astronomia, biofizyka

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Radosław Przeniosło

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
tel. 0 22 55 32 513

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, wtorki, środy, piątki 9.00-15.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Opłata za studia
doktoranckie
niestacjonarnych

Nie dotyczy

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

Liczba stypendiów nie jest stała i zależy od aktualnych możliwości finansowych Wydziału.

Sylwetka absolwenta

-

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

34

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z podaniem
o przyznanie stypendium (formularze do pobrania ze strony
wydziałowej),
- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK (w tym podanie o wyrobienie ELD),
- zobowiązanie przyszłego opiekuna naukowego dotyczące podjęcia się opieki w okresie trwania studiów doktoranckich,
- 2 zdjęcia (3.5 cm x 4.5 cm),
- życiorys (podpisany przez kandydata), zawierający informacje
o zainteresowaniach naukowych oraz aktywności naukowej,
w szczególności o publikacjach, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, stażach,
- naukowych, stypendiach Ministra, pracach w kołach naukowych,
- odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich i magisterskich
lub zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium (w przypadku, kiedy składane jest zaświadczenie o absolutorium, odpis dyplomu
powinien zostać złożony przed rozpoczęciem studiów do dnia
29 września 2017 r.),
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (karta
przebiegu studiów); w przypadku osób, które ukończyły wyższe
studia za granicą wymagana jest także informacja na temat
stosowanej skali ocen,
- opinia opiekuna naukowego na temat dotychczasowej pracy
naukowej i ewentualnie dydaktycznej kandydata,
- w przypadku kandydatów cudzoziemców: oświadczenie że
kandydat posiada znajomość języka angielskiego w stopniu
umożliwiającym prowadzenie zajęć,

Wydział Fizyki
- oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego (formularz
do pobrania ze strony) lub wniosek zgłoszeniowy do ZUS (jeżeli
ukończył 26 lat),
- oświadczenie dotyczące konieczności rozliczenia się z Wydziałem po zakończeniu studiów doktoranckich (formularz do pobrania ze strony),
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (dla cudzoziemców).
23 czerwca 2017 r.

Limit miejsc

40

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich na
kierunku fizyka, astronomia lub kierunkach pokrewnych. Osoby,
które wprawdzie nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia w/w
studiów, ale są studentami ostatniego roku studiów i posiadają
absolutorium, mogą ubiegać się o warunkowe przyjęcie na studia
doktoranckie. Warunki, które musi w tym wypadku spełnić kandydat, określone są w z Regulaminie Studiów. Od kandydatów
wymagana jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na
poziomie zrozumienia angielskojęzycznych tekstów naukowych.
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. 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.

Termin ogłoszenia
wyników

Wyniki ogłaszane są nie później niż po 7 dniach od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się w dniach 29 i 30
czerwca 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica ogłoszeń Studiów Doktoranckich ul. Pasteura 5,
02-093 Warszawa,
- strona internetowa http://www.fuw.edu.pl

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

2 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl
http://www.fuw.edu.pl

Wydział Fizyki

Termin składania
dokumentów
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Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia
regionalna, geoinformatyka i kartografia, gospodarka przestrzenna, ochrona i kształtowanie środowiska, studia regionalne

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. UW dr hab. Urszula Somorowska

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 636

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, wtorki 9.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

Planowane jest przyznanie 18 stypendiów w skali całego toku
studiów.

Sylwetka absolwenta

Studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
przygotowują absolwentów do kompleksowej oceny wzajemnych
relacji zachodzących między człowiekiem i środowiskiem geograficznym oraz w ramach tego środowiska. Kształcą specjalistów
mogących pracować m.in. w biurach planowania przestrzennego, urzędach centralnych, instytucjach zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska, a także instytucjach związanych
z opracowaniem programów edukacyjnych w zakresie geografii
i przyrody. Niektórzy zostają wysokiej klasy ekspertami w zakresie teledetekcji i kartografii. Inni specjalizują się m.in. w zakresie
interdyscyplinarnych studiów regionalnych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

36

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia
o planowanym terminie egzaminu magisterskiego przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej na studia doktoranckie,
- życiorys,
- 1 zdjęcie,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (średnia
ocen ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
- informacje o znajomości języków obcych (udokumentowany
stopień znajomości),
- 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 4000 znaków,

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
- 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,
- opinia pracownika naukowego Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego (potencjalnego opiekuna naukowego).
Do 18 lipca 2017 r.

Limit miejsc

12

Zasady rekrutacji

1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny (ograniczenia - § 2 ust.2 Regulamin Studiów Doktoranckich UW).
2. Rejestracji należy dokonywać elektronicznie z wykorzystaniem
systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Warszawskiego.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:
a) o
 cenę projektu badawczego,
b) ocenę rozmowy kwalifikacyjnej,
c) ocenę aktywności naukowej,
d) średnią ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych
studiów studiów magisterskich,
e) b
 iegłą znajomość języków obcych.
4. Kryteria oceny projektu badawczego:
Projekt badawczy (o objętości 2 stron ~ 4000 znaków) powinien zawierać:
- sformułowanie problemu badawczego i wstępnych hipotez,
- zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury,
- przedmiotu,
- proponowane metody badań.
Przedmiotem oceny jest:
- jasność sposobu sformułowania 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.
Projekty badawcze oceniane są w skali od 1 do 15 punktów.
5. Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:
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.
6. Kryteria oceny aktywności naukowej:
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,

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Termin składania
dokumentów
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- publikacja w czasopismach punktowanych według MNiSW
z listy B lub C-1 punkt,
- poświadczony udział w konferencji z posterem lub referatem-1 punkt.
Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów za
aktywność naukową.
7. 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
powyżej 4,70 4 punkty
dyplom magisterski z wyróżnieniem – dodatkowo 1 punkt.
8. 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.
Kryteria oceny kandydatów: kandydaci będą przyjmowani
w zależności od uzyskanej liczby 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
Warunkiem koniecznym przyjęcia jest najmniej 40% maksymalnej liczby punktów.
Osoby, które nie są obywatelami polskimi, są przyjmowane na
studia doktoranckie na podstawie indywidualnych decyzji Rektora.
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 5 i 6 września 2017 r.
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Termin ogłoszenia
wyników

Do 23 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica ogłoszeń Studiów Doktoranckich Wydziału Geografii
i Studiów Regionalnych, ul. Krakowskie Przedmieście 30,
00-927 Warszawa,
- strona internetowa: http://www.wgsr.uw.edu.pl.

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.wgsr.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Geologii
Wydział Geologii

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Geologia

Kierownik studiów
doktoranckich

dr hab. Anna Żylińska

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. 22 55 40 011

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Wtorki 9.00-12.00, piątki 11.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

50% przyjętych kandydatów

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów doktoranckich legitymujący się uzyskaniem
stopnia doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geologii przygotowani
są do prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych dotyczących podstawowych i aplikacyjnych zagadnień związanych z rozpoznawaniem stanu szeroko pojętego środowiska geologicznego
oraz prognozowaniem jego zmian. Obszar metodyczno-badawczy zindywidualizowany w toku studiów określają następujące
dotychczas prowadzone specjalności: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, paleontologia, geologia czwartorzędu, geochemia, mineralogia i petrologia, geologia złóż, hydrogeologia,
geologia inżynierska, ochrona środowiska i zasobów naturalnych.
Absolwenci w zależności od indywidualnej specjalizacji posiadają przygotowanie w zakresie prowadzenia nowoczesnych badań
terenowych, instrumentalnych metod laboratoryjnych, programowania, realizacji oraz interpretacji badań fizykochemicznych
i geomechanicznych środowiska skalnego, wód oraz geomateriałów, umiejętności opracowywania wielowymiarowych modeli
procesów zachodzących w analizowanych ośrodkach litosfery
i hydrosfery. Absolwenci przygotowani są do pracy w instytutach
naukowo-badawczych, uczelniach, zarządzaniu i administracji,
usługach eksperckich i konsultingowych, jednostkach prowadzących poszukiwania, dokumentowanie i eksploatację zasobów
mineralnych oraz hydrosfery, geologicznej obsłudze prac projektowych i wdrożeniowych, ochronie i metodach kształtowania
środowiska.

Wydział Geologii

Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Rekrutacja:
Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- podanie do dziekana Wydziału Geologii o przyjęcie na studia
doktoranckie,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
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Wydział Geologii
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- 1 zdjęcie,
- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia z zakresu nauk o Ziemi lub dyscyplin pokrewnych
w dziedzinach nauk: biologicznych, fizycznych, chemicznych,
technicznych, informatyki lub zagadnień ochrony środowiska
oraz innych powiązanych merytorycznie dyscyplin, z których dyplom studiów co najmniej II stopnia daje podstawy programowe
dla odbywania studiów doktoranckich 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.
- udokumentowane wyniki z nauki w okresie studiów:
a) z jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich - wyciąg
z dziekanatu ze średnią z ocen,
b) dla studiów dwustopniowych - wyciąg z dziekanatu ze średnimi
z I i II stopnia studiów wyższych,
- informację o znajomości języków obcych oraz dokumenty potwierdzające poziom ich opanowania (zaświadczenie/suplement o zdanym egzaminie obowiązkowym z języka obcego na
studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich lub certyfikat
językowy),
- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- poświadczone informacje o aktywności zawodowej lub naukowej, w szczególności o publikacjach oraz autorstwie opracowań
niepublikowanych (kserokopia pierwszej strony), a także pracy
w kołach naukowych, aktywnym uczestnictwie w konferencjach
naukowych (wygłoszenie referatu lub udział w organizacji konferencji), nagrodach, wyróżnieniach, odbytych stażach,
- opis koncepcji badań przedstawiony przez kandydata,
- opinię 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,
- inne dokumenty i informacje, które kandydat pragnie przedłożyć
w postępowaniu kwalifikacyjnym.
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Termin składania
dokumentów

Od 11 do 18 września 2017 r.
Rejestracja w IRK: od 1 sierpnia 2017 r. do 18 września 2017 r.

Limit miejsc

16

Zasady rekrutacji

1. Kierownik studiów doktoranckich 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.

Wydział Geologii

Termin ogłoszenia
wyników

27 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica ogłoszeń Dziekanatu Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa,
- strona internetowa: http://www.geo.uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.
http://www.geo.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Geologii

2. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje krótką prezentację przez
kandydata jego programu naukowego oraz serię pytań zadawanych 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.
3. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez kandydata
członkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonują oceny kandydata
z uwzględnieniem:
a) w
 yniku rozmowy kwalifikacyjnej,
b) średnich ocen uzyskanych w toku dotychczasowych studiów,
c) znajomości języków obcych,
d) aktywności naukowej.
4. Kandydaci mogą uzyskać maksymalnie 50 punktów. Kandydaci, którzy uzyskają łącznie ze wszystkich elementów oceny
mniej niż 30 punktów nie są przyjmowani na studia doktoranckie.
5. W odniesieniu do kandydatów na studia doktoranckie, 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.
6. W przypadku nie wypełnienia limitu 16 miejsc nie przewiduje
się w danym roku uzupełniającej rekrutacji.
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Wydział Historyczny

Wydział Historyczny
Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Historyczny

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, historia, historia
sztuki, muzykologia

Kierownik studiów
doktoranckich

dr hab. Monika Rekowska

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 777

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Wtorki 10.00-14.00, środy 9.00-13.00, czwartki 14.00-18.00,
piątki 10.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

11 stypendiów dla doktorantów I roku; po 8 stypendiów dla doktorantów z II, III i IV roku studiów.

Sylwetka absolwenta

Zajęcia dla słuchaczy studiów doktoranckich mają charakter
interdyscyplinarny i mają na celu wszechstronne wykształcenie
humanistyczne. Absolwenci studiów doktoranckich dzięki swej
aktywności naukowej, pogłębianiu i znajomości warsztatu naukowego nie powinni mieć w przyszłości trudności w uzyskaniu
pracy zarówno w kraju jak i zagranicą.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty
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- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- opinia samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Historycznego UW wraz z zobowiązaniem do sprawowania opieki
naukowej nad kandydatem (złożona osobno przez opiniodawcę
w dziekanacie WH),
- kwestionariusz osobowy (druki dostępne w dziekanacie) lub na
stronie Biura Spraw Pracowniczych,
- 3 zdjęcia,
- odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
lub studiów II stopnia,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (potwierdzone przez dziekanaty średnie z toku studiów I i II stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich),
- informacja o znajomości języków obcych (certyfikaty, zaświadczenia),
- 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),
- zarys projektu badawczego (8 kopii), zawierającego następujące
elementy: stan badań, cel badawczy, metodyka badań, koncepcja i plan badań, znaczenie projektu,
- egzemplarz pracy magisterskiej (z dołączonymi 2 recenzjami).

Wydział Historyczny
Termin składania
dokumentów

Od 1 lipca do 8 września 2017 r.

Limit miejsc

22

średnia

Zasady rekrutacji

liczba
punktów

poniżej 4

0

4,01-4,4

0,5

4,41-4,75

1

powyżej 4,75
1,5
d) znajomość języków obcych: język angielski na poziomie C1,
i odpowiedniki tego certyfikatu w przypadku innych języków
(0-1 pkt);
e) a
 ktywność naukowa (0-6 punktów):
-p
 ublikacje związane z związane z specjalnościami wykładanymi na Wydziale Historycznym UW: archeologia, etnologia
i antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, muzykologia
(0-3 punktów), w tym monografia naukowa lub książkowa edycja źródeł z aparatem krytycznym – 3 punkty; artykuł w czasopiśmie naukowym – 2 punkty, inne publikacje – 1 punkt,
- k onferencje (0-2 punktów), w tym: międzynarodowe lub ogólnopolskie – 2 punkty, inne (w tym studencko-doktoranckie)
– 1 punkt),
- inna aktywność (0-1 punkty), w tym: stypendium naukowe
spoza Uniwersytetu Warszawskiego - 0,5 punktu, udział w projektach ministerialnych, międzynarodowych, finansowanych
przez NCN i NPRH - 0,5 punktu.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na Wydziałowe Studiów Doktoranckie, posiadające “granty diamentowe” i inne granty indywidualne za aktywność naukową otrzymują maksymalną liczbę
czyli 6 pkt.
f) praca magisterska, na podstawie dołączonych recenzji (0-1,5
punktu).
Łącznie: 40 punktów, przy czym wymagana minimalna liczba
punktów dla osób zakwalifikowanych na studia doktoranckie to
25 punktów (w tym co najmniej 15 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej).

Wydział Historyczny

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane będzie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjna w dniach 18-22 września 2017 r.
2. Kandydaci powinni dokonać elektronicznej rejestracji z wykorzystaniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
Uniwersytetu Warszawskiego.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym oceniane będą, zgodnie z podaną punktacją, następujące elementy:
a) r ozmowa kwalifikacyjna (0-25 punktów), podczas której ocenianie będą: wartość poznawcza koncepcji badawczej, konceptualizacja, argumentowanie, przejrzystość i dojrzałość
wywodu, erudycja i logika wypowiedzi, poziom przygotowania
kandydata do realizacji projektu;
b) projekt badawczy (0-5 punktów) z uwzględnieniem stanu badań, stawianego celu badawczego, metodyki badań, koncepcji
i planu badań, znaczenia projektu;
c) średnia z jednolitych studiów magisterskich albo studiów
I i II stopnia:
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Termin ogłoszenia
wyników

26 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica przed Dziekanatem Wydziału Historycznego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
- strona internetowa: http://www.wh.uw.edu.pl
- konta kandydatów w systemie IRK.

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.wh.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Historyczny i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wydział Historyczny i Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk
Społecznych, socjologia

Kierownik studiów
doktoranckich

dr hab. Jolanta Arcimowicz

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 175

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki 15.00-17.00, od wtorku do czwartku 11.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

4

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów III stopnia w zakresie stosowanych nauk społecznych dysponuje wysokim poziomem wiedzy na temat historii
myśli socjologicznej, metodologii badań społecznych oraz najnowszych kierunków rozwoju socjologii.
Jest przygotowany do wykonywania zawodu socjologa, zwłaszcza w zakresie dotyczącym tematu rozprawy doktorskiej i do samodzielnego prowadzenia badań z szeroko rozumianych nauk
społecznych.
Może prowadzić działalność dydaktyczną w szkołach wyższych.
Ma umiejętności praktyczne pozwalające na nauczanie przedmiotów socjologicznych na studiach I i II stopnia.
Ma przygotowanie niezbędne do dalszej pracy naukowej o profilu
akademickim, w wyniku której może zdobywać kolejne stopnie
i tytuły naukowe.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- wypełniony kwestionariusz osobowy,
- podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta wraz
z dowodem uiszczenia opłaty za ELD,
- 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 nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie
nie zostaje na nie przyjęta,
- życiorys sporządzony zgodnie z przyjętymi standardami,
- 3 zdjęcia,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów,
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

45

Wydział Historyczny i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Wydział Historyczny i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

46

- średnia ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich,
- krótka informacja o treści pracy magisterskiej (około 3 stron),
- projekt pracy badawczej lub doktorskiej (7-10 stron),
- rekomendacje samodzielnego pracownika Wydziału Stosowanych
Nauk Społecznych i Resocjalizacji lub pracownika spoza UW,
- oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego
udokumentowane oceną z kursu uniwersyteckiego na poziomie
minimum B2 lub certyfikatem językowym,
- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- dokumentację dotychczasowej aktywności naukowej kandydata
wraz z egzemplarzem pracy magisterskiej i recenzjami,
- informacje o publikacjach, pracach w kołach naukowych,
o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach.
Termin składania
dokumentów

Od 11 do 22 września 2017 r.

Limit miejsc

8

Zasady rekrutacji

1. Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie odbywa się
z wykorzystaniem systemu IRK.
2. W projekcie pracy badawczej lub pracy doktorskiej powinno
się znaleźć:
a) z więzłe 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, itd.
3. 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) poświadczenia 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.).
4. Kryteria oceny kandydatów:
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) d
 odatkowe 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 0 - 10.
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Termin ogłoszenia
wyników

7 dni od ogłoszenia rozmów kwalifikacyjnych

Miejsce ogłoszenia
wyników

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

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

16 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.
http://www.isns.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl
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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.
5. 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.
6. 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.
7. 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) d
 yplom (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.
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Społecznych

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Socjologia

Kierownik studiów
doktoranckich

dr hab. Jolanta Arcimowicz

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 175

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki 15.00-17.00, od wtorku do czwartku 11.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Niestacjonarne

Opłata

5 000 PLN

Język wykładowy

Polski

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów III stopnia w zakresie stosowanych nauk społecznych dysponuje wysokim poziomem wiedzy na temat historii
myśli socjologicznej, metodologii badań społecznych oraz najnowszych kierunków rozwoju socjologii.
Jest przygotowany do wykonywania zawodu socjologa, zwłaszcza w zakresie dotyczącym tematu rozprawy doktorskiej i do samodzielnego prowadzenia badań z szeroko rozumianych nauk
społecznych.
Może prowadzić działalność dydaktyczną w szkołach wyższych.
Ma umiejętności praktyczne pozwalające na nauczanie przedmiotów socjologicznych na studiach I i II stopnia.
Ma przygotowanie niezbędne do dalszej pracy naukowej o profilu
akademickim, w wyniku której może zdobywać kolejne stopnie
i tytuły naukowe.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie z systemu IRK,
- wypełniony kwestionariusz osobowy,
- podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta wraz
z dowodem uiszczenia opłaty za ELD,
- 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 nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie
nie zostaje na nie przyjęta,
- życiorys sporządzony zgodnie z przyjętymi standardami,
- 3 zdjęcia,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów,
- średnia ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich,
- krótka informacja o treści pracy magisterskiej (około 3 stron),
- projekt pracy badawczej lub doktorskiej (7-10 stron),
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Termin składania
dokumentów

Od 11 września do 22 września 2017 r.

Limit miejsc

5

Zasady rekrutacji

1. Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie odbywa się
z wykorzystaniem systemu IRK.
2. W projekcie pracy badawczej lub pracy doktorskiej powinno
się znaleźć:
a) z więzłe 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, itd.
3. 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) poświadczenia 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.).
4. Kryteria oceny kandydatów
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) d
 odatkowe 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 0 - 10.

Wydział Historyczny i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

- rekomendacje samodzielnego pracownika Wydziału Stosowanych
Nauk Społecznych i Resocjalizacji lub pracownika spoza UW,
- oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego
udokumentowane oceną z kursu uniwersyteckiego na poziomie
minimum B2 lub certyfikatem językowym,
- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- dokumentację dotychczasowej aktywności naukowej kandydata
wraz z egzemplarzem pracy magisterskiej i recenzjami,
- informacje o publikacjach, pracach w kołach naukowych,
o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach.
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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.
5. 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.
6. 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.
7.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) d
 yplom (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.
Termin ogłoszenia
wyników

7 dni od ogłoszenia rozmów kwalifikacyjnych

Miejsce ogłoszenia
wyników

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

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

16 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.
http://www.isns.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Historyczny i Wydział Biologii, studia administrowane
przez Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
Wydział Historyczny i Wydział Biologii, studia
administrowane przez Ośrodek Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Stacjonarne Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce,
biologia, ekologia

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

Pałac Potockich
ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa, pokój A 20
tel. 0 22 55 22 520

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki 10.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

2

Sylwetka absolwenta

Zaradny, elokwentny, wszechstronny, erudyta, człowiek renesansu

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane
z systemu IRK,
- życiorys,
- opinia samodzielnego pracownika naukowego Wydziału
Historycznego - złożona osobno przez opiniodawcę i nie
starsza niż 3 miesiące
- kwestionariusz osobowy,
- 3 zdjęcia dyplomowe (4.5 cm x 6.5 cm),
- odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
lub studiów II stopnia,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów
(potwierdzone przez dziekanaty - średnie z toku studiów
I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),
- poświadczone informacje (certyfikaty) o znajomości języków
obcych,
- opis dorobku i zainteresowań,
- informacje o aktywności naukowej z dołączonym spisem prac
publikowanych, kopiami prac wydrukowanych i zgłoszonych
do druku (potwierdzenie z redakcji),
- zarys projektu badawczego - 6 egzemplarzy,
- egzemplarz pracy magisterskiej.

Termin składania
dokumentów

6 października 2017 r.

Termin egzaminu

23 października 2017 r.

WYDZIAŁ HISTORYCZNY I WYDZIAŁ BIOLOGII, STUDIA ADMINISTROWANE PRZEZ OŚRODEK
BADAŃ NAD ANTYKIEM EUROPY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

Jednostka prowadząca
studia doktoranckie
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Wydział Historyczny i Wydział Biologii, studia administrowane
przez Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
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Limit miejsc

4

Zasady rekrutacji

Zasady kwalifikacji:
1. Ocena projektu: 0-4 punkty
2. Średnia ocen ze studiów magisterskich (0-2 punkty), poniżej
4,0 – 0 punktów. O przyjęcie na studium doktoranckie OBA UW
ubiegać się mogą jedynie osoby ze średnią ocen ze studiów
magisterskich i oceną pracy magisterskiej nie niższą niż 4,0.
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 punkty
5. Odbyte konferencje naukowe: 0-2 punkty
6. Rozmowa kwalifikacyjna: 0-24 punkty
7. Kandydaci będą przyjmowani według listy rankingowej do
wyczerpania miejsc, pod warunkiem. ze uzyskali przynajmniej
50% możliwych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin ogłoszenia
wyników

31 października 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- Siedziba Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa,
Pałac Potockich, pokój A 20,
- strona internetowa http://www.novae.uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 listopada 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.novae.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Historyczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Polonistyki
Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Historyczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział
Polonistyki

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce,
filozofia, socjologia, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie,
ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 215

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Niestacjonarne

Opłata za studia
doktoranckie
niestacjonarne

5 000 PLN za rok

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

Planowane jest przyznawanie 2 stypendiów za najlepsze wyniki

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów
Doktoranckich to specjaliści przygotowani do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych nad dziedzictwem kultury
polskiej i europejskiej. Ich edukacja odbywa się pod kierunkiem
specjalistów z zakresu filozofii, historii idei, historii sztuki, historii muzyki, historii literatury polskiej i europejskiej, archeologii i bibliologii, informacji naukowej – profesorów UW, a także
profesorów z innych ośrodków uniwersyteckich z całej Polski.
Program obejmuje wykłady monograficzne, zajęcia z metodologii badań, warsztaty z zakresu m.in. edytorstwa i tekstologii,
retoryki, translatologii, konsultacje indywidualne. Słuchacze maja
prawa studentów UW, m.in. mogą korzystać z internetowych
form dydaktyki UW, uczestniczyć w wykładach ogólnouniwersyteckich, sesjach naukowych, seminariach. Mogą także ubiegać
się o granty badawcze i uczestniczyć w projektach kierowanych
przez profesorów.
Studia kładą duży nacisk na ukształtowanie warsztatu badawczego i poznanie metodologii procesu badawczego w poszczególnych dziedzinach. Ukończenie tego kierunku pozwoli
absolwentom dobrze przygotować się do samodzielnego prowadzenia badań jako również da im szeroka wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych.

Wydział Historyczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Polonistyki

Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie
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Wydział Historyczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Polonistyki

Rekrutacja:

54

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie generowanie z systemu IRK,
- życiorys naukowy,
- opinia samodzielnego pracownika naukowego - złożona osobno
przez opiniodawcę,
- kwestionariusz osobowy,
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- zdjęcie elektroniczne na płytce CD (Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 300 * 375 pikseli. Wymagany
jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50
kilobajtów),
- odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
lub studiów II stopnia,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (potwierdzone przez dziekanaty - średnie z toku studiów I i II stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich),
- informacje o znajomości języków obcych,
- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- informacje o aktywności naukowej (pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach wyróżnieniach, stażach) z dołączonym spisem prac publikowanych,
kopiami prac wydrukowanych i zgłoszonych do druku (potwierdzenie z redakcji),
- zarys projektu badawczego - 4 egz.,
- egzemplarz pracy magisterskiej.

Termin składania
dokumentów

Dokumenty należy przesyłać do 27 września 2017 r. na adres:
Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie
ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa.
Osobiście w dniach od 28 do 29 września 2017 r. 10.00-14.00
(ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, pokój 321, III piętro).

Limit miejsc

20

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny z zakresu
nauk humanistycznych. Kandydaci niebędący obywatelami RP
mogą ubiegać się o przyjęcie na studia zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
Ocena kandydata
W trakcie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się:
I. średnią ocen uzyskaną przez kandydata w trakcie studiów
(0-10 pkt),
II. aktywność i osiągnięcia naukowe kandydata (0-30 pkt),
III. znajomość języków obcych (0-20 pkt),
IV. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (0-40 pkt).
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą prace własne kandydata (rozprawa magisterska, publikacje, plany badawcze). Wypowiedzi kandydata zostaną ocenione w sześciu kategoriach.

Wydział Historyczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Polonistyki

Termin ogłoszenia
wyników

Październik 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica ogłoszeń ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, III piętro,
- strona internetowa: http://www.wh.uw.edu.pl/szablon.php?id=241

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

Październik 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.wh.uw.edu.pl/szablon.php?id=241

Wydział Historyczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Polonistyki

Ocenie podlegają:
1) świadomość własnych zainteresowań naukowych i umiejętność przedstawienia projektów badawczych (0-15 pkt),
2) rozeznanie w metodologii badań humanistycznych (0-5 pkt),
3) rozumienia kategorii i pojęć naukowych (0-5 pkt),
4) umiejętność syntetycznej prezentacji danego zagadnienia
(0-5 pkt),
5) zdolność krytycznego myślenia, formułowania sądów oceniających (0-5 pkt),
6) umiejętność określania relacji (podobieństw, zbieżności, różnic,
zależności, współwystępowania, itp.) między zjawiskami kulturowymi przynależnymi do różnych epok, obszarów, i dziedzin
kultury (0-5 pkt).
Za wynik rozmowy uznaje się średnią arytmetyczną punktów
uzyskanych w kategoriach 1-6. 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
pkt), bardzo dobrej (29-35 pkt), dobrej (22-28 pkt), dostatecznej
(15-21 pkt), niedostatecznej (0-14 pkt).
Na studia zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy w ogólnej
ocenie (kategorie I-IV) uzyskali co najmniej 40 punktów.
Rada Programowa Interdyscyplinarnych Humanistycznych
Studiów Doktoranckich wyraża zgodę na zatwierdzanie 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.
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Wydział Lingwistyki Stosowanej
Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Obszar/dziedzina
Dyscyplina studiów
doktoranckich

Literaturoznawstwo, językoznawstwo

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Małgorzata Tryuk

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Szturmowa 4, pokój 318, 02-678 Warszawa,
tel. 0 22 55 34 225

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Od poniedziałku do czwartku 10.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)

Sylwetka absolwenta

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie wiedzy naukowej
z określonej dyscypliny (literaturoznawstwo, językoznawstwo),
przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i naukowej oraz do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych
w zakresie językoznawstwa (rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego, białoruskiego, ukraińskiego, włoskiego, francuskiego,
hiszpańskiego) lub w zakresie literaturoznawstwa (rosyjskiego,
niemieckiego, angielskiego, białoruskiego, ukraińskiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego).

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

56

- podanie - formularz z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów,
- podanie o przyjęcie do Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW,
- podanie o wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto
rejestracyjne swojego zdjęcia w formacie JPG, z widocznym
lewym profilem z odsłoniętym uchem, rozdzielczość 300x370
pikseli (dowód uiszczenia opłaty za ELD należy przedstawić po
zakwalifikowaniu na studia),
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia (odpis) 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,
- od kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wyższych, wydanym za granicą, wymagane są dodatkowo
następujące dokumenty:

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Termin składania
dokumentów

Od 12 czerwca do 28 lipca 2017 oraz od 11 do 20 września 2017 r.

Limit miejsc

25

Wydział Lingwistyki Stosowanej

a) 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,
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 znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz.
938 i 939),
c) tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeżeli zostało sporządzone w języku obcym),
d) 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,
- zaświadczenie o ocenie z egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej
- zaświadczenie o średniej ocen ze studiów pierwszego oraz drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
- w przypadku osób, które ukończyły wyższe studia za granicą,
wymagana jest także informacja na temat stosowanej skali
ocen,
- spis publikacji,
- opinia przyszłego opiekuna zawierającą 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 opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby, co najmniej ze stopniem doktora,
znającej kandydata z zajęć na studiach magisterskich lub innej
aktywności dydaktycznej bądź naukowej,
- zgoda kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału na podjęcie
opieki,
- informacja o znajomości języków obcych (w przypadku cudzoziemców – o znajomości języka polskiego) (wskazane jest
udokumentowanie oceną z kursu uniwersyteckiego na poziomie
minimum B2 lub certyfikatami językowymi,
- opis projektu badawczego związany z tematem pracy doktorskiej (do 5000 znaków),
- 3 zdjęcia (4.5 cm x 6.5 cm),
- deklaracje dotyczące ubezpieczenia (należy przedstawić po zakwalifikowaniu na studia) – formularze do pobrania w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WLS UW.
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Zasady rekrutacji

1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny.
2. W przypadku absolwentów szkół polskich punktowana jest
średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich wynosząca nie mniej niż 4,0. Od obywateli innych państw wymagana jest odpowiednia znajomość języka
polskiego (którą ocenia opiekun naukowy lub zaświadcza odpowiedni certyfikat językowy), ponieważ studia prowadzone
są w języku polskim.
3. Aby ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie, kandydat
musi:
- uzyskać zgodę przyszłego opiekuna naukowego oraz uzgodnić
z nim temat pracy doktorskiej,
- uzyskać zgodę kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału,
do której będzie przypisany w przypadku przyjęcia na studia
doktoranckie, na podjęcie opieki.
4. Rekrutację na rok akademicki 2017/2018 prowadzi Komisja,
w skład której wchodzi Kierownik Studiów Doktoranckich jako
przewodniczący, dwóch przedstawicieli jednostek WLS ze specjalizacją językoznawczą i literaturoznawczą, przedstawiciel
Samorządu Doktorantów WLS oraz sekretarz (sekretarka SD
WLS UW – bez prawa głosu).
5. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się dwustopniowo:
a) w
 oparciu o weryfikację przez Komisję złożonych przez kandydata dokumentów
b) oraz z uwzględnieniem niżej wymienionych elementów, punktowanych w następujący sposób:
- średnia ocen ze studiów - 0-5 pkt.;
punktacja za średnią:
4,0-4,19 – 1 pkt,
4,2-4,39 – 2 pkt,
4,4-4,59 – 3 pkt.,
4,6-4,79 – 4 pkt.,
4,8-5,0 – 5 pkt.,
- średnia ocena z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego - 0-5 pkt.,
punktacja za średnią:
4-4,49 – 3 pkt.,
4,5-4,79 – 4 pkt,
4,8-5 i wyżej – 5 pkt.,
- ocena dotychczasowych osiągnięć kandydata (w tym: działalność w kołach naukowych, przedłożenie do druku lub publikacja artykułów, udział w konferencjach i projektach badawczych)
0-5 pkt.,
- ocena projektu naukowego, związanego z tematem pracy,
w tym: dojrzałość naukowa przy jego prezentacji, świadomość
stanu badań w obrębie dziedziny, nowatorskość tematu lub zakładanej metodologii - 0-15 pkt. (po 5 pkt. za każdą cechę).
6. Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa
w art. 187a ustawy z dnia 27.05.2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów za aktywność naukową kandydata.
7. W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie
30 punktów.

Termin ogłoszenia
wyników

29 września 2017 r.

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Miejsce ogłoszenia
wyników

- konta internetowe kandydatów w systemie IRK

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

2 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.wls.uw.edu.pl zakładka „Doktoranci”
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Lingwistyki Stosowanej
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Matematyka, informatyka

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. UW dr hab. Paweł Traczyk

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
tel. 0 22 55 44 291

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Od poniedziałku do piątku 10.00-13.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski, angielski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

15

Sylwetka absolwenta

Część absolwentów podejmuje samodzielną pracę badawczą,
ale niektórzy zajmują się przede wszystkim dydaktyką lub pracą
w zastosowaniach. Nasi absolwenci są zatrudniani na wyższych
uczelniach w całym kraju jako wykładowcy i - być może - przyszli
liderzy wydziałów przede wszystkim matematyki i informatyki.
Część z nich pracuje dla biznesu i przemysłu jako wysokiej klasy
specjaliści zdolni do podejmowania różnych wyzwań, w tym także
wysoce nietypowych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wygenerowane
z systemu IRK,
- podanie - druk do pobrania na Wydziale Matematyki, Informatyki
i Mechaniki,
- życiorys ze szczególnym uwzględnieniem strony naukowej,
- opinia pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego
- odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (lub zaświadczenie
o ukończeniu studiów złożone do 30 września 2017 r.),
- kwestionariusz osobowy,
- 1 zdjęcie,
- wykaz ocen uzyskanych w czasie studiów z przedmiotów matematycznych i informatycznych.

Termin składania
dokumentów

30 września 2017 r.

Limit miejsc

30

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Termin ogłoszenia
wyników

26 czerwca 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- strona internetowa http://www.mimuw.edu.pl/studia/doktoranckie

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.mimuw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zasady rekrutacji

Na podstawie dokumentacji i egzaminu. 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).
Średnia ocen obliczana jest na podstawie ocen z egzaminów
w przebiegu studiów, bez uwzględniania oceny z egzaminu magisterskiego, oceny pracy dyplomowej i oceny końcowej.
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 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.
Komisja może ustalić próg punktowy, którego osiągnięcie jest warunkiem przyjęcia na studia. Kandydaci, którzy spełnią warunek
określony przez próg są przyjmowani w kolejności według listy
rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji.
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Ekonomia

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Wojciech Maciejewski

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 0 22 55 49 167

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, środy, czwartki, piątki 9.00-16.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Angielski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

Limit liczby stypendiów na I roku wynosi nie mniej niż 50% przyjętych.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów doktorant: potrafi wyjaśniać przyczyny
wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych i rozwijających
się przy użyciu neoklasycznych oraz nowych modeli wzrostu gospodarczego, a także potrafi wskazać narzędzia polityki i właściwą strategię podniesienia stopy wzrostu gospodarczego oraz
redukcji różnych źródeł nieefektywności w gospodarce związanej z niedoskonałościami rynku, przypadki irracjonalności decyzji podmiotów gospodarczych, przypadki nieoptymalności cen
spowodowane efektami zewnętrznymi, asymetrią informacji lub
brakiem konkurencji, przypadki braku instytucji pozwalających na
agregowanie preferencji indywidualnych w społeczne.
Doktorant zna biegle aktualną literaturę naukową z zakresu
makroekonomii i finansów oraz zaawansowane metody badań
i potrafi je stosować dla rozwiązania konkretnego problemu ekonomicznego.
Uzyskana wiedza, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna pozwala
na samodzielne prowadzenie badań z zakresu ekonomii na wysokim poziomie naukowym. Doktorant potrafi sformułować i ocenić
istotność oryginalnego problemu ekonomicznego zarówno pod
względem teoretycznym, jak również określić jego doniosłość na
tle dotychczasowych badań z tego zakresu. Dla tak sformułowanego problemu badawczego doktorant potrafi dobrać właściwą
metodę badawczą zgodną z najnowszymi osiągnięciami . Potrafi
również dobrać niezbędne dla przeprowadzenia badań dane. Doktorant potrafi szczegółowo zinterpretować uzyskane wyniki oraz
ich znaczenie na tle istniejących dotychczas podobnych badań.
Potrafi zidentyfikować wartość dodaną uzyskaną z przeprowadzonego badania.
Doktorant zna zasady postępowania etycznego zwłaszcza w prowadzeniu badań naukowych. Stara się, aby możliwa była replikacja prezentowanych wyników badań.

Wydział Nauk Ekonomicznych
Posiada umiejętność popularyzacji wiedzy ekonomicznej.
Posiada świadomość nieustannego rozwoju wiedzy i metod badań oraz konieczności nieustannego jego śledzenia, a co za tym
idzie systematycznej pracy nad własną wiedzą i umiejętnościami
zawodowymi.
Rozumie wagę badanych problemów, ich znaczenie dla społeczeństwa a także, dzięki posiadanej wiedzy, potrafi zabierać głos
w dyskursach społecznych o dużej doniosłości.
Rekrutacja:

Termin składania
dokumentów

Kandydaci na studia są przyjmowani w dwóch turach:
a) W
 ramach I tury są kwalifikowani kandydaci, którzy ubiegając
się o studia przedkładają konspekty projektu badawczego, mogące stanowić podstawę rozpraw doktorskich, nieuzgodnione
z potencjalnymi promotorami.
b) W ramach II tury kandydaci, którzy ubiegając się o studia przedkładają konspekty projektu badawczego, mogące stanowić
podstawę rozpraw doktorskich, uzgodnione z potencjalnymi
promotorami.
c) W I turze są kwalifikowani wyłącznie ci kandydaci, których studia są płatne, w II turze zarówno ci kandydaci którzy wnoszą,
jak i ci, którzy nie wnoszą opłat za studia.
d) Prawo podjęcia studiów bez wnoszenia opłat przysługuje obywatelom Polski i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
e) L
 imit przyjęć w ramach I tury wynosi 10 osób, w ramach II tury
10 osób. Miejsca niewykorzystane w I turze przechodzą do
II tury.

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
- 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,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (średnia ze
studiów I i II stopnia lub ze studiów jednolitych),
- życiorys,
- 3 zdjęcia,
- 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),
- kwestionariusz osobowy,
- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- informacja o aktywności naukowej, a w szczególności o: publikacjach, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach,
wyróżnieniach, stażach, pracach w kołach naukowych i innych
osiągnięciach naukowych,
- konspekt projektu badawczego mogącego stanowić podstawę
rozprawy doktorskiej,
- 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.
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Kandydatów z I tury obowiązują następujące terminy składania
dokumentów:
a) w
 pierwszym etapie:
- do 5 maja – przesłanie przez kandydata skanu wymaganych
dokumentów w formacie pdf na wne@wne.uw.edu.pl,
- do 26 maja – recenzja i ocena możliwości realizacji nadesłanego konspektu projektu badawczego mogącego stanowić podstawę rozprawy doktorskiej,
- do 31 maja – zawiadomienie kandydatów o ocenie nadesłanego
konspektu projektu badawczego oraz o proponowanym opiekunie naukowym dla projektów ocenionych pozytywnie.
b) w drugim etapie dotyczącym kandydatów pozytywnie ocenionych konspektów projektu badawczego z pierwszego etapu:
- od 1 do 10 czerwca – rejestracja w systemie IRK i dostarczenie
oryginałów wymaganych dokumentów do Dziekanatu Ogólnego
WNE UW.
- od 13 do 22 czerwca – rozmowy kwalifikacyjne.
Kandydatów z II tury obowiązują następujące terminy składania
dokumentów:
- od 1 do 14 września - rejestracja kandydata w systemie IRK
i dostarczenie wymaganych dokumentów do Dziekanatu Ogólnego WNE UW,
- od 15 do 27 września – rozmowy kwalifikacyjne i sporządzenie
listy rankingowej.
Limit miejsc

20

Zasady rekrutacji

1. Na postępowanie kwalifikacyjne na studia składa się ocena
dostarczonych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna.
2. Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się kandydatów, którzy
złożyli wszystkie wymagane dokumenty.
3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzają członkowie Komisji
Rekrutacyjnej w obecności co najmniej 51% członków.
4. Rozmowa kwalifikacyjna w szczególności dotyczy projektu
badawczego mogącego stanowić podstawę rozprawy doktorskiej.
5. W ocenie złożonego konspektu projektu badawczego mogącego stanowić podstawę rozprawy doktorskiej uwzględnia się
również:
- w przypadku kandydatów z I tury - recenzję sporządzoną na
wniosek Komisji Rekrutacyjnej przez wybranego samodzielnego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na WNE UW,
- w przypadku kandydatów z II tury - opinię potencjalnego promotora.
6. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.
7. W rozmowie kwalifikacyjnej może uczestniczyć jako obserwator, potencjalny promotor kandydata. Jeśli jest on członkiem
Komisji Rekrutacyjnej, to jest on wyłączony z oceniania kandydata, a zamiast jego oceny punktowej przyjmowana jest
średnia liczba punktów przyznanych kandydatowi przez pozostałych członków Komisji Rekrutacyjnej biorących udział
w rozmowie kwalifikacyjnej.

Wydział Nauk Ekonomicznych

Termin ogłoszenia
wyników

Informacje o wynikach postępowania rekrutacyjnego zostają
przekazane kandydatom najpóźniej następnego dnia po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej ze wszystkimi kandydatami danej
tury tj. do 23 czerwca 2017 r. i 28 września 2017 r. odpowiednio
dla tury I i tury II.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Długa 44/50,
00-241 Warszawa, pokój 407a
- Konta internetowe kandydatów w systemie IRK.

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-iii-stopnia/
dzienne
http://www.wne.uw.edu.pl/en/candidates/phd-economics

Wydział Nauk Ekonomicznych

8. Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny, przyznając kandydatom
punkty za:
a) o
 cenę projektu badawczego mogącego stanowić podstawę
rozprawy doktorskiej – 0-50 punktów,
b) prezentację konspektu projektu badawczego mogącego stanowić podstawę rozprawy doktorskiej – 0-10 punktów,
c) zaangażowanie kandydata w badania naukowe – 0-20 punktów,
d) umiejętności dydaktyczne oraz przydatność dydaktyczną
kandydata dla WNE – 0-20 punktów,
e) b
 eneficjenci programu „Diamentowy Grant” otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksimum punktów za zaangażowanie kandydata w badania naukowe oraz dodatkowo
30 punktów. Na podstawie ww. ocen Komisja Rekrutacyjna
ustala ranking kandydatów na studia.
9. Przyjęcia następują zgodnie z rankingiem w ramach istniejącego limitu miejsc, pod warunkiem uzyskania minimum 50 punktów przez kandydata.
10. Decyzję o przyjęciu na studia na podstawie ww. rankingu podejmuje:
a) K
 omisja Rekrutacyjna w odniesieniu do obywateli polskich
i obywateli z krajów Unii Europejskiej,
b) Rektor w odniesieniu do obywateli pozostałych krajów.
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce
publicznej

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa II piętro,
pok. 200,
tel. 0 22 55 20 187

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki 10.00-18.00, od środy do piątku 10.00-15.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

10

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
1. Zna i rozumie światowy dorobek naukowy w zakresie wybranej przez siebie dyscypliny (dyscyplin) oraz wynikające z niego
implikacje dla praktyki, a w szczególności:
- zna i rozumie – w stopniu umożliwiającym krytyczne podejście
do istniejących paradygmatów – światowy dorobek obejmujący:
podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
lub nauk o polityce publicznej lub nauk o bezpieczeństwie,
- zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych
uwzględnionych w programie kształcenia,
- zna i rozumie metodologię badań społecznych,
- zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
- zna i rozumie ekonomiczne, prawne uwarunkowania działalności badawczej.
2. Potrafi dokonywać analizy i twórczej syntezy dorobku naukowego oraz tworzyć nowe elementy tego dorobku w celu
identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych, a w
szczególności,
- potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych
do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego
rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań
o charakterze badawczym, a zwłaszcza umie zdefiniować cel
i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą,
- potrafi wnioskować na podstawie wyników badań,
- potrafi rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz
twórczo je stosować,
- potrafi transferować wyniki prac badawczych do sfery politycznej i społecznej.
3. Potrafi upowszechniać wyniki badań, także w formach popularnych.
4. Potrafi inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym.
5. Potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
lub odpisy dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia lub
oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich (najpóźniej do dnia
1 października 2017 r.). W przypadku nie dostarczenia dyplomu
w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na
studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta,
- podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z IRK) – na wydruku należy ręcznie dopisać wybraną specjalność związaną
z dyscypliną naukową,
- życiorys,
- zaświadczenie o średniej ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średniej ocen ze studiów I i II stopnia wystawione przez
uczelnię, na którym odbywały się studia,
- udokumentowana znajomość języka obcego na poziomie B2,
C1, C2 (np. zaświadczenie uczelni wyższej, suplement do dyplomu, potwierdzony wydruk z USOS) lub certyfikaty językowe
określone w Załączniku do Zarządzenia Rektora UW nr 59 z dnia
1 grudnia 2014 r.,
- konspekt pracy doktorskiej z liczącym od 10 do 20 pozycji wykazem literatury przedmiotu,
- udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, aktywnym
udziale w konferencjach naukowych, stażach naukowych z okresu ostatnich dwóch lat,
- 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,
- 3 zdjęcia (3.5 cm x 4.5 cm).

Termin składania
dokumentów

Do dnia 3 lipca 2017 r.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

6. Potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.
7. Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego
rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób.
8. Potrafi uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei, także
w środowisku międzynarodowym.
9. Potrafi opracowywać programy kształcenia lub szkolenia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.
10.Jest gotów do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy i do podejmowania wyzwań w sferze
zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, a w szczególności:
- jest gotów do krytycznej oceny dorobku uprawianej dyscypliny
naukowej,
- jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój
tej dyscypliny,
- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych,
- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy,
- jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego,
- jest gotów do podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badaczy nauk społecznych.
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Limit miejsc

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 słuchaczy.

Zasady rekrutacji

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 I i
II stopnia albo jednolitych magisterskich kandydata, uzyskanie
dyplomu z wyróżnieniem;
b) udokumentowaną znajomość języków obcych;
c) dotychczasowe wykształcenie i udokumentowaną aktywność
naukową kandydata;
d) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Kandydat może uzyskać ogółem od 0 do 50 punktów. Kandydaci, którzy otrzymali mniej niż 10 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej
nie są przyjmowani na studia doktoranckie.
Skala punktacji za poszczególne składniki oceny:
a) Ś
 rednia ocen na ukończonych studiach (maks. 10 pkt.):
Studia jednolite: średnia ocen przemnożona przez 2; dodatkowy
1 pkt za dyplom z wyróżnieniem.
Studia dwustopniowe: suma średnich ocen na studiach
I i II stopnia; dodatkowy 1 pkt za dyplom z wyróżnieniem na
studiach II stopnia.
b) Znajomość języków obcych (maks. 10 pkt.) - ocena na podstawie przedłożonej dokumentacji (sposób dokumentowania
znajomości języków obcych opisano powyżej).
Punktacja w zależności od stopnia biegłości: C2 - 5 pkt.; C1 - 4 pkt.;
B2 - 2 pkt. W przypadku niższego stopnia biegłości: 0 pkt.
c)
- Wykształcenie (maks. 2 pkt.): studia kierunkowe: I stopnia
– 1 pkt.; II stopnia – 1 pkt.; jednolite magisterskie – 2 pkt.
- Aktywność naukowa (maks. 8 pkt.), na która mogą składać się:
- Publikacja książkowa – 2 pkt. (udokumentowana kopią strony tytułowej, spisu treści i (w pracach zbiorowych) pierwszej
strony rozdziału napisanego przez kandydata),
- Artykuł naukowy – 2 pkt. (udokumentowany kopią strony tytułowej czasopisma, spisu treści i pierwszej strony artykułu
napisanego przez kandydata),
- Współorganizacja konferencji naukowej – 1 pkt (udokumentowana zaświadczeniem wystawionym przez organizatora konferencji),
- Inne udokumentowane formy aktywności naukowej – 1 pkt.
d) Z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskać można maks. 20 pkt. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej z kandydatem
przez komisję ocenie podlegają:
- erudycja w dziedzinie nauk społecznych (0-2 pkt.),
- umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi (0-2 pkt.),
- umiejętność argumentacji (0-2 pkt.),
- komunikatywność (0-2 pkt.),
- poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi w obrębie
dyscypliny naukowej, z jaką wiąże się wybrana przez kandydata specjalność (0-3 pkt.),
- poprawność sformułowania tematu projektu badawczego
związanego z planowaną rozprawa doktorską (0-2 pkt.),
- umiejętność konceptualizacji problemu badawczego (0-3 pkt.),
- oryginalność pytań badawczych i przedmiotu badań (0-2 pkt.),
- zgodność tematyki planowanej rozprawy doktorskiej z kierunkami badań prowadzonych na WNPiSM UW (0-2 pkt.).

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Do 31 lipca 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica ogłoszeń studiów doktoranckich WNPiSM UW,
- indywidualne konta w systemie IRK,
- strona internetowa Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych UW.

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://wnpism.uw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/studia-doktoranckie/

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Termin ogłoszenia
wyników
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce publicznej

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa II piętro,
pok. 200,
tel. 0 22 55 20 187

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki 10.00-18.00, od środy do piątku 10.00-15.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Niestacjonarne

Opłata za studia
doktoranckie
niestacjonarne

5 000 PLN (za semestr)

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

-

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
1. Zna i rozumie światowy dorobek naukowy w zakresie wybranej przez siebie dyscypliny (dyscyplin) oraz wynikające z niego
implikacje dla praktyki, a w szczególności:
- zna i rozumie – w stopniu umożliwiającym krytyczne podejście do istniejących paradygmatów – światowy dorobek obejmujący: podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane
zagadnienia szczegółowe nauk społecznych w zakresie nauk
o polityce lub nauk o polityce publicznej lub nauk o bezpieczeństwie,
- zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych
uwzględnionych w programie kształcenia;
- zna i rozumie metodologię badań społecznych,
- zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
- zna i rozumie ekonomiczne, prawne uwarunkowania działalności badawczej.
2. Potrafi dokonywać analizy i twórczej syntezy dorobku naukowego oraz tworzyć nowe elementy tego dorobku w celu
identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych,
a w szczególności:
- potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk społecznych
do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego
rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań
o charakterze badawczym, a zwłaszcza umie zdefiniować cel
i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą,
- potrafi wnioskować na podstawie wyników badań,
- potrafi rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz
twórczo je stosować,
- potrafi transferować wyniki prac badawczych do sfery politycznej i społecznej.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- odpis dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub
odpisy dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich (najpóźniej do dnia 1 października
2017 r.). W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta,
- podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z IRK) – na wydruku należy ręcznie dopisać wybraną specjalność związaną
z dyscypliną naukową,
- życiorys,
- zaświadczenie o średniej ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średniej ocen ze studiów I i II stopnia wystawione przez
uczelnię, na którym odbywały się studia,
- udokumentowana znajomość języka obcego na poziomie B2,
C1, C2 (np. zaświadczenie uczelni wyższej, suplement do dyplomu, potwierdzony wydruk z USOS) lub certyfikaty językowe
określone w Załączniku do Zarządzenia Rektora UW nr 59 z dnia
1 grudnia 2014 r.,
- konspekt pracy doktorskiej z liczącym od 10 do 20 pozycji wykazem literatury przedmiotu,
- udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, aktywnych udziałach w konferencjach naukowych, stażach
naukowych z okresu ostatnich dwóch lat,
- trzy zdjęcia (3.5 cm x 4.5 cm).

Termin składania
dokumentów

Do dnia 4 września 2017 r.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

3. Potrafi upowszechniać wyniki badań, także w formach popularnych.
- Potrafi inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym.
4. Potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.
5. Potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.
6. Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego
rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób
7. Potrafi uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei, także
w środowisku międzynarodowym.
8. Potrafi opracowywać programy kształcenia lub szkolenia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.
9. Jest gotów do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy i do podejmowania wyzwań w sferze
zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, a w szczególności:
- jest gotów do krytycznej oceny dorobku uprawianej dyscypliny
naukowej,
- jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój
tej dyscypliny,
- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych,
- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy,
- jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego,
- jest gotów do podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badaczy nauk społecznych.
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Limit miejsc

nauki o polityce – 10
nauki o bezpieczeństwie – 5
nauki o polityce publicznej – 5
Warunkiem rozpoczęcia zajęć na I roku studiów niestacjonarnych
jest przyjęcie co najmniej 20 osób.
Warunkiem uruchomienia zajęć na specjalności jest przyjęcie na
nią co najmniej 5 słuchaczy.

Zasady rekrutacji

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
I i II stopnia albo jednolitych magisterskich kandydata, uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem,
b) udokumentowaną znajomość języków obcych,
c) dotychczasowe wykształcenie i udokumentowaną aktywność naukową kandydata,
3. Kandydat może uzyskać ogółem od 0 do 30 punktów. Kandydaci, którzy otrzymali mniej niż 15 pkt. nie są przyjmowani na
studia doktoranckie.
Skala punktacji za poszczególne składniki oceny:
a). Średnia ocen na ukończonych studiach (maks. 10 pkt.):
Studia jednolite: średnia ocen przemnożona przez 2; dodatkowy
1 pkt za dyplom z wyróżnieniem.
Studia dwustopniowe: suma średnich ocen na studiach
I i II stopnia; dodatkowy 1 pkt za dyplom z wyróżnieniem na
studiach II stopnia.
b). Znajomość języków obcych (maks. 10 pkt.) - ocena na podstawie przedłożonej dokumentacji (sposób dokumentowania
znajomości języków obcych opisano powyżej).
Punktacja w zależności od stopnia biegłości: C2 - 5 pkt.;
C1 - 4 pkt.c).
- Wykształcenie (maks. 2 pkt.): studia kierunkowe: I stopnia
– pkt.; II stopnia – 1 pkt.; jednolite magisterskie – 2 pkt.
- Aktywność naukowa (maks. 8 pkt.), na która mogą składać się:
- Publikacja książkowa – 2 pkt. (udokumentowana kopią strony tytułowej, spisu treści i (w pracach zbiorowych) pierwszej
strony rozdziału napisanego przez kandydata),
- Artykuł naukowy – 2 pkt. (udokumentowany kopią strony tytułowej czasopisma, spisu treści i pierwszej strony artykułu
napisanego przez kandydata),
- Współorganizacja konferencji naukowej – 1 pkt (udokumentowana zaświadczeniem wystawionym przez organizatora
konferencji),
- Inne udokumentowane formy aktywności naukowej – 1 pkt.

Termin ogłoszenia
wyników

Do 15 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica ogłoszeń studiów doktoranckich WNPiSM UW,
- indywidualne konta w systemie IRK,
- strona internetowa Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://wnpism.uw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/studia-doktoranckie

Wydział Neofilologii
Wydział Neofilologii

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Specjalności: literaturoznawstwo, językoznawstwo
kierunki: filologia angielska, germańska, romańska, iberyjska i iberoamerykańska, węgierska (hungarystyka), włoska, lingwistyka
formalna

Kierownik studiów
doktoranckich

dr hab. Maria Załęska

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, pokój 2.047, II piętro
tel. 0 22 55 260 95, 0 22 55 260 93

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Wtorki i czwartki 10.00-15.00, środy 15.00-16.30

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

Zależnie od możliwości finansowych jednostek wchodzących
w skład Wydziału.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii ma
wszechstronne wykształcenie filologiczne (odpowiednio do
ukończonego kierunku), staje się specjalistą w dziedzinie literaturoznawstwa lub językoznawstwa. Jest to osoba gruntownie
przygotowana pod względem metodologicznym do prowadzenia
własnych badań naukowych, absolwent zdobywa też doświadczenie w pracy dydaktycznej. Dzięki temu jest gotów do podjęcia pracy w instytucjach szkolnictwa wyższego, a także w takich
dziedzinach gospodarki, w których wiedza filologiczna jest niezbędna i wysoce ceniona. Absolwent jest jednostką samodzielną
i twórczą, przygotowaną do skutecznego kształtowania własnej
kariery zawodowej.

Wydział Neofilologii

Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie [formularz generowany poprzez system IRK] skierowane do JM Rektora UW,
- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego,
- 3 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3.5 cm x 4.5 cm (podpisane na odwrocie),
- 1 zdjęcie legitymacyjne wprowadzona do systemu IRK, wyłącznie w formacie JPG, rozdzielczość 300×375 pikseli,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys (podać m.in. tytuł pracy magisterskiej i datę egzaminu
magisterskiego),
- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź
studiów II stopnia,
- wykaz osiągnięć kandydata (według podanego wzoru),
- zaświadczenie o średnich ocen ze studiów I i II stopnia,
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- certyfikaty stwierdzające znajomość języków obcych (na poziomie przynajmniej B2). Spis akceptowanych certyfikatów
znajduje się na stronie Neofilologii UW (zakładka Studium Doktoranckie),
- projekt badawczy (max. 3 strony). Jeśli projekt badawczy jest
sformułowany w języku obcym, należy dołączyć także jego polską wersję,
- deklaracja potencjalnego opiekuna, tj. samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, dotycząca objęcia opieką naukową kandydata w przypadku
jego zakwalifikowania na studia doktoranckie,
- opinia na temat projektu badawczego, napisana przez potencjalnego opiekuna, tj. samodzielnego pracownika naukowego
Wydziału Neofilologii UW, który zadeklarował chęć objęcia opieką naukową kandydata w przypadku jego zakwalifikowania na
studia doktoranckie,
- oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (dotyczy kandydatów zatrudnionych oraz kandydatów, którzy nie ukończyli 26
roku życia),
- formularz ZUS ZZA (dotyczy kandydatów nigdzie niezatrudnionych, którzy ukończyli 26 rok życia - druk w oddziałach ZUS-u)
oraz podpisane pouczenie /oświadczenie dla doktorantów,
- wypełniony druk Informacji dla Komisji Rekrutacyjnej, fakultatywnie, jeśli kandydat wymienia wśród osiągnieć publikacje:
kserokopie max. 2 publikacji lub tekstów przyjętych do druku,
które kandydat uważa za najważniejsze w swojej dotychczasowej działalności naukowej.
Termin składania
dokumentów

Od 15 maja do 25 sierpnia 2017 r. (Złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem formalnym przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej).

Limit miejsc

W sumie 54 miejsca, w tym:
1. Instytut Anglistyki - 24 miejsca,
2. Instytut Germanistyki - 10 miejsc,
3. Instytut Romanistyki - 6 miejsc,
4. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich - 6 miejsc,
5. Katedra Hungarystyki - 2 miejsca (1 ze specjalizacją w literaturze/języku węgierskim, 1 ze specjalizacją w literaturze/języku
fińskim),
6. Katedra Italianistyki - 4 miejsca,
7. Katedra Lingwistyki Formalnej - 2 miejsca.

Zasady rekrutacji

Osoba zainteresowana podjęciem studiów doktoranckich powinna nawiązać kontakt z samodzielnym pracownikiem naukowym
Wydziału.
Pracownik ten musi wyrazić pisemną zgodę na sprawowanie
opieki naukowej nad doktorantem.
Komisja Rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze pod
uwagę:
a) d
 otychczasowe osiągnięcia kandydata (max. 10 pkt.).
Kryteria:
1. średnia uzyskana na studiach I i II stopnia lub na jednolitych
studiach magisterskich (max 3 pkt.). Punktacja:
- średnia od 4,0 do 4,5 – 0,5 pkt. (osobno za studia I i II stopnia),
- średnia od 4,51 do 5,0 – 1 pkt. (osobno za studia I i II stopnia),
- średnia od 4,0 do 4,5 – 1 pkt. (po jednolitych studiach magisterskich),

Wydział Neofilologii

Termin ogłoszenia
wyników

15 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- strona internetowa http://www.neofilologia.wn.uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl
http://www.neofilologia.wn.uw.edu.pl

Wydział Neofilologii

- średnia od 4,51 do 5,0 – 2 pkt. (po jednolitych studiach magisterskich),
- dyplom magisterski z wyróżnieniem – 1 pkt.
2. Udokumentowana certyfikatami znajomość języków obcych
na poziomie minimum B2 (max 2 pkt.):
- za drugi język obcy: 1 pkt.
- za trzeci język obcy: 1 pkt.
3. Aktywność naukowa (max. 5 pkt.)
- artykuł naukowy opublikowany (lub z zaświadczeniem o przyjęciu do publikacji) w recenzowanym czasopiśmie naukowym
lub w recenzowanym tomie zbiorowym – 2 pkt.
- wystąpienie z referatem na konferencji naukowej – 1 pkt.
- wystąpienie z referatem na konferencji studenckiej – 0,5 pkt.
b) projekt badawczy, z uwzględnieniem opinii potencjalnego opiekuna (max. 10 pkt.)
Kryteria:
- jasność sformułowania przedmiotu i celu badań – 0-2 pkt.
- znajomość stanu badań w danej dziedzinie – 0-2 pkt.
- oryginalność tematu na tle dotychczasowych badań, uzasadnienie sensowności podjęcia badań – 0-2 pkt.
- uzasadnienie hipotezy badawczej, stopień konkretyzacji projektu – 0-2 pkt.
- uzasadnienie wyboru metody badawczej – 0-2 pkt.
c) rozmowę kwalifikacyjną (max. 10 pkt.)
Kryteria:
- ogólna znajomość własnej dyscypliny, erudycja – 0-2 pkt.
- umiejętność zreferowania i uargumentowania własnego projektu badawczego – 0-2 pkt.
- precyzja i jasność wysłowienia, znajomość terminologii specjalistycznej wybranej specjalności – 0-2 pkt.
- umiejętność dyskusji i odpowiadania na pytania – 0-2 pkt.
- znajomość języka obcego wybranej specjalności (przynajmniej część rozmowy odbywa się w języku obcym, zgodnym
ze specjalnością) – 0-2 pkt.
Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać
30 pkt.
Wymagana minimalna liczba punktów: 16 pkt., w tym minimum
4 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej.
O przyjęciu decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej
w ramach powyżej określonego limitu miejsc w poszczególnych
Instytutach i Katedrach Wydziału Neofilologii.
Planowany termin przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych: Od
4 do 8 września 2017 r. Szczegółowy terminarz, z podziałem na
poszczególne Instytuty i Katedry Wydziału Neofilologii, ogłoszony zostanie do 28.08.2017 r. Rozmowy kwalifikacyjne będą się
odbywać na Wydziale Neofilologii UW, ul. Dobra 55.
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Orientalistyczny

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Kierunek: językoznawstwo i literaturoznawstwo
specjalności: orientalistyka: afrykanistyka, arabistyka, hebraistyka, indologia, iranistyka, japonistyka, koreanistyka, sinologia, turkologia, mongolistyka i tybetologia, egiptologia, kultura Wschodu
Starożytnego - asyriologia, hetytologia, studia wschodnie

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. UW dr hab. Joanna Jurewicz

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Oficyna Pałacu Potockich, wejście E, I piętro
tel. 0 22 55 22 402

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, środy i piątki 10.00-15.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Opłata za studia
doktoranckie dla
cudzoziemców

3000 Euro/rok, 200 Euro - jednorazowa opłata rekrutacyjna

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

10

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich:
- zna główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, które stosuje w badaniach
orientalistycznych,
- posiada szczegółową wiedzę niezbędną do wyjaśnienia specjalistycznych problemów badawczych z zakresu szeroko pojętej orientalistyki w ramach badań literaturoznawczych i językoznawczych,
- rozumie, charakteryzuje i w razie konieczności potrafi proponować rozwiązania złożonych procesów religijnych, kulturowych,
językowych, politycznych i społecznych w wybranych krajach
Orientu i Afryki,
- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do stawiania hipotez,
opisu i rozwiązania problemu badawczego zgodnie z metodyką
i metodologią prowadzonych badań naukowych,
- potrafi wyszukać, wyselekcjonować i wykorzystać najnowsze
osiągnięcia nauki w zakresie prowadzonych badań naukowych
oraz publicznie zaprezentować wyniki tych badań,
- umie współdziałać w zespole badawczym, wnosząc do niego
umiejętności z zakresu prowadzonych badań naukowych i specjalności, którą reprezentuje,
- umie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić badania w zakresie wybranej specjalności,
- rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i akceptuje
zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec
przedstawicieli innych kultur,
- rozumie szczególną rolę społeczną nauki i potrzebę upowszechniania dokonań naukowych.

Wydział Orientalistyczny
Rekrutacja:

Termin składania
dokumentów

Od 4 do 18 września 2017 r.

Limit miejsc

20

Zasady rekrutacji

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. Maksymalna liczba punktów wynosi 50, z czego
maksymalnie za:
- projekt badawczy - 25 punktów,
- rozmowę kwalifikacyjną - 10 punktów,
- aktywność naukową - 5 punktów,
- średnią ze studiów - 5 punktów,
- znajomość języków obcych - 5 punktów.
3. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest uzyskanie co najmniej
50% maksymalnej liczby punktów.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 22 września 2017 r.

Termin ogłoszenia
wyników

25 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica informacyjna Katedry Języków i Kultur Afryki na Wydziale Orientalistycznym, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa,
- strona internetowa: http://www.orient.uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.orient.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Orientalistyczny

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź
studiów II stopnia,
- życiorys,
- 3 zdjęcia,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement/
wyciąg z indeksu),
- informacja o znajomości języków obcych,
- zaświadczenie o znajomości języka orientalnego na poziomie
B2 (nie dotyczy native speakerów),
- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- informacja o aktywności naukowej kandydata (w szczególności
o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach),
- projekt badawczy (o objętości 2 stron ~ 4000 znaków) przygotowany wg wzoru dostępnego na stronie Wydziału Orientalistycznego i zatwierdzony przez przyszłego opiekuna naukowego,
- opinia opiekuna naukowego dotycząca pracy naukowej i dydaktycznej kandydata,
- zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Orientalistycznego na opiekę naukową nad kandydatem.
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Orientalistyczny

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Kierunek: językoznawstwo i literaturoznawstwo
specjalności: orientalistyka: afrykanistyka, arabistyka, hebraistyka, indologia, iranistyka, japonistyka, koreanistyka, sinologia, turkologia, mongolistyka i tybetologia, egiptologia, kultura Wschodu
Starożytnego - asyriologia, hetytologia, studia wschodnie

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. UW dr hab. Joanna Jurewicz

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Oficyna Pałacu Potockich, wejście E, I piętro
tel. 0 22 55 22 402

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, środy i piątki 10.00-15.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Niestacjonarne

Opłata za studia
doktoranckie dla
cudzoziemców

3000 Euro/rok, 200 Euro - jednorazowa opłata rekrutacyjna

Język wykładowy

Angielski

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich:
- zna główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, które stosuje w badaniach
orientalistycznych,
- posiada szczegółową wiedzę niezbędną do wyjaśnienia specjalistycznych problemów badawczych z zakresu szeroko pojętej
orientalistyki w ramach badań literaturoznawczych i językoznawczych,
- rozumie, charakteryzuje i w razie konieczności potrafi proponować rozwiązania złożonych procesów religijnych, kulturowych,
językowych, politycznych i społecznych w wybranych krajach
Orientu i Afryki,
- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do stawiania hipotez,
opisu i rozwiązania problemu badawczego zgodnie z metodyką
i metodologią prowadzonych badań naukowych,
- potrafi wyszukać, wyselekcjonować i wykorzystać najnowsze
osiągnięcia nauki w zakresie prowadzonych badań naukowych
oraz publicznie zaprezentować wyniki tych badań,
- umie współdziałać w zespole badawczym, wnosząc do niego
umiejętności z zakresu prowadzonych badań naukowych i specjalności, którą reprezentuje,
- umie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić badania w zakresie wybranej specjalności,
- rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i akceptuje
zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec
przedstawicieli innych kultur,
- rozumie szczególną rolę społeczną nauki i potrzebę upowszechniania dokonań naukowych.

Wydział Orientalistyczny
Rekrutacja:

Termin składania
dokumentów

Od 25 czerwca do 23 lipca 2017 r.

Limit miejsc

15

Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę projektu
badawczego, ocenę aktywności naukowej, średnią ze studiów I i
II stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich.
1. Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 30, z czego
maksymalnie za:
projekt badawczy - 20 punktów,
aktywność naukową - 5 punktów,
średnią ze studiów - 5 punktów,
2. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest uzyskanie co najmniej
50% maksymalnej liczby punktów.

Termin ogłoszenia
wyników

25 lipca 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

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

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.orient.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Orientalistyczny

Wszystkie wymagane
dokumenty

– podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź
studiów II stopnia,
- życiorys,
- 3 zdjęcia,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement/
wyciąg z indeksu),
- informacja o znajomości języków obcych,
- zaświadczenie o znajomości języka orientalnego na poziomie
B2 (nie dotyczy native speakerów),
- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- informacja o aktywności naukowej kandydata (w szczególności
o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach),
- projekt badawczy (o objętości 2 stron ~ 4000 znaków) przygotowany wg wzoru dostępnego na stronie Wydziału Orientalistycznego i zatwierdzony przez przyszłego opiekuna naukowego,
- opinia opiekuna naukowego dotycząca pracy naukowej i dydaktycznej kandydata,
- zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Orientalistycznego na opiekę naukową nad kandydatem.
Komplet dokumentów należy przesłać na adres:
j.jurewicz@uw.edu.pl
e.szczerkowska@uw.edu.pl
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Pedagogiczny

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Pedagogika

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
tel. 0 22 55 30 868

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

http://www.pedagog.uw.edu.pl/pedagog.php?id=728

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

3

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk pedagogicznych oraz
do kształcenia studentów na poziomie szkoły wyższej.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

80

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów II stopnia, bądź zaświadczenie o przewidywanym terminie
otrzymania tytułu magistra, nie późniejszym niż termin rozmowy kwalifikacyjnej,
- podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana,
- życiorys,
- 3 zdjęcia,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (zaświadczenie o średniej z całego toku studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
- informacja o znajomości języków obcych,
- informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach
naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach,
- kwestionariusz osobowy,
- temat pracy magisterskiej oraz imię i nazwisko promotora pracy,
- do wyboru:
a) e
 sej prezentujący teoretyczne podstawy przyszłej pracy doktorskiej oraz dotychczasowy dorobek naukowy w zakresie problematyki pracy
lub
b) zarys koncepcji pracy doktorskiej (prezentacja kontekstu teoretycznego oraz szkic koncepcji badawczej).

Wydział Pedagogiczny
Esej/zarys koncepcji pracy doktorskiej w objętości max.10 stron
powinien zostać przekazany w formie papierowej oraz elektronicznej.
Dodatkowe dokumenty:
- oświadczenie pracodawcy o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów doktoranckich,
- 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).

Limit miejsc

6

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich
odbywa się na podstawie: rozmowy kwalifikacyjnej, której tematem jest złożony esej lub zarys koncepcji pracy doktorskiej,
średniej ocen kandydata ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, znajomości języków obcych, a także aktywności naukowej kandydata.
2. Na studia może zostać przyjęta osoba, która uzyskała tytuł magistra. Decyzje komisji w sprawie oceny kandydata zapadają
większością głosów.
3. Kryteria oceny kandydatów (przyjęta punktacja):
- ocena eseju lub zarysu koncepcji pracy doktorskiej - maksymalnie 35 punktów,
- rozmowa kwalifikacyjna - maksymalnie 40 punktów,

Wydział Pedagogiczny

Termin składania
dokumentów

Termin rejestracji w systemie: IRK od 19 czerwca do 7 lipca 2017 r.
Termin składania dokumentów: od 19 czerwca do 7 lipca 2017 r.
(ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 119, w godzinach pracy Sekretariatu). Termin składania i przesłania eseju lub
zarysu koncepcji pracy doktorskiej: od 19 czerwca do 20 lipca
2017 r. do godziny 14.00 (prosimy o jak najwcześniejsze złożenie
projektu rozpraw do recenzji).
Rejestracji należy dokonywać elektronicznie z wykorzystaniem
systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego (www.doktoranci.irk.uw.edu.pl).
Dokumenty (w teczce do akt) składane są w sekretariacie studiów doktoranckich (ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa,
pokój 119). Wersję elektroniczną eseju/zarysu koncepcji rozprawy doktorskiej należy wysłać na adres rekrutacja@pedagog.
uw.edu.pl.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.
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- średnia kandydata ze studiów pierwszego i drugiego stopnia
albo jednolitych studiów magisterskich:
średnia od 4.5 do 4.7 5 punktów
średnia 4.8 - 5.0
10 punktów
- znajomość języków obcych - maksymalnie 5 punktów,
- aktywność naukowa kandydata - maksymalnie 10 punktów
(beneficjenci programu „Diamentowy Grant” otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów za
aktywność naukową).
4. Przyjmowane będą osoby, które uzyskały minimum 75 punktów.
Prowadzenia studiów niestacjonarnych Wydział nie przewiduje.
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Termin ogłoszenia
wyników

Druga połowa września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- Wydział Pedagogiczny, ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

Termin rozmów kwalifikacyjnych: pierwsza połowa września
2017 r.
http://pedagog.uw.edu.pl/doktoranckie
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Polonistyki
Wydział Polonistyki

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa, pokój 312
tel. 0 22 55 20 150

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 10.00-15.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

Liczba przyznanych stypendiów doktoranckich będzie się mieściła w ramach obowiązujących przepisów.

Sylwetka absolwenta

Doktorant uzyskuje wiedzę na temat najważniejszych ośrodków
badawczych i najważniejszych osiągnięć w zakresie specjalności
literaturoznawczej, językoznawczej lub kulturoznawczej. Szczegółowy zakres wiedzy dotyczy prowadzonych obecnie w Polsce
badań, grantów, prac habilitacyjnych i doktorskich.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, wskazanie dyscypliny, w której kandydat zamierza
się specjalizować (językoznawstwo/literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) następuje przy składaniu dokumentów.
- podanie o Elektroniczną Legitymację Doktoranta wydrukowane
z systemu IRK,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego oraz zaświadczenie
o średniej ocen (ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów
magisterskich),
- udokumentowane wyniki w nauce w okresie studiów (wyciąg
z indeksu/suplement),
- życiorys zawierający informacje o ukończonych studiach magisterskich, o temacie i rezultatach pracy magisterskiej, o zainteresowaniach naukowych, koncepcji badań w zakresie wybranej
dyscypliny naukowej, o znajomości języków obcych,
- informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach oraz o udziale w konferencjach naukowych i projektach
badawczych (wzory formularzy dostępne pod adresem: http://
portal.uw.edu.pl/pl/web/wydzial-polonistyki/studia-doktoranckie, odnośnik: Rekrutacja),
- 3 zdjęcia.

Termin składania
dokumentów

Od 28 sierpnia do 15 września 2017 r.

Limit miejsc

48

Wydział Polonistyki
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studia doktoranckie
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Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich
odbywa się na podstawie wyników indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy złożonej przez nich dokumentacji.
Ocenie podlegają:
Etap I - maksymalnie 60 punktów:
1. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej na temat:
a) z akresu, metodologii i wyników pracy magisterskiej - za umiejętność syntetycznego i pełnego przedstawienia założeń,
metody badawczej oraz wyników pracy magisterskiej - 0-25
punktów,
b) zainteresowań, uzasadniających wybór dyscypliny - wiedza
merytoryczna, poprawność językowa, umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym określonej dyscyplinie
wiedzy - 0-35 punktów.
Etap II - maksymalnie 40 punktów
2. średnia ze studiów - maksymalnie 10 punktów
4,00 - 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 - 5,00 10 punktów
3. 
a) o
 cena 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 – 1 punkt),
b) 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 punkty),
c) dyplom magisterski drugiego kierunku - 8 punktów
d) dyplom ukończenia innych form dokształcania (np. studia podyplomowe) – 3 punkty,
e) u
 dokumentowane doświadczenie zawodowe związane z profilem wybranych studiów doktoranckich (minimum półroczne,
np. praca w szkole, w redakcji, wolontariat) - 3 punkty.
Ustalanie listy rankingowej jest dwustopniowe:
etap I - maksymalnie 60 punktów,
etap II - maksymalnie 40 punktów.

Wydział Polonistyki

Termin ogłoszenia
wyników

28 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki przy sekretariacie ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa, pokój 312,
- Indywidualne konta w systemie IRK,
- strona internetowa Wydziału Polonistyki (studia - studia doktoranckie - ogłoszenia).

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną skreślone z listy kandydatów.
http://polon.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Polonistyki

Maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.
Minimum kwalifikacyjne - nie mniej niż 31 punktów, uzyskanych
na I etapie.
- Wyniki głosowania oblicza się na podstawie średniej punktów
przyznanych kandydatowi przez każdego członka Komisji Rekrutacyjnej.
- Próg kwalifikacyjny ustala Komisja Rekrutacyjna osobno dla
każdego instytutu (katedry). Komisja Rekrutacyjna zastrzega
sobie prawo do niewypełnienia limitu miejsc, jeśli ustalony próg
kwalifikacyjny nie zostanie osiągnięty przez wystarczającą liczbę kandydatów. Wydziałowa lista osób przyjętych i nieprzyjętych
na studia zostanie utworzona na podstawie list rankingowych
z poszczególnych instytutów (katedry), do których rekrutacja
odbywa się w ramach przydzielonych limitów miejsc.
- Studenci zagraniczni kwalifikowani są na podstawie analizy złożonych dokumentów, w tym wstępnego projektu pracy doktorskiej, i nie są wliczani do limitu miejsc.
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. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),
którzy przedłożą sprawozdanie z realizacji objętego nim projektu zatwierdzone przez swojego opiekuna naukowego, otrzymują
w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów
za aktywność naukową kandydata. Komisja rekrutacyjna może
odmówić zastosowania przedmiotowych preferencji, jeżeli
stwierdzi brak postępów w realizacji projektu finansowanego
ze środków tego programu.
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Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Prawo

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. UW dr hab. Jacek Wierciński

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 312,
313
tel. 0 22 55 24 323 fax. 0 22 55 24 343

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, wtorki i środy 10.00-15.00, piątki 10.00-13.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

Zależnie od możliwości Wydziału

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje wiedzę i kwalifikacje
niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie prawa. Jest
dobrze przygotowanym profesjonalistą ze znajomością najnowszych pojęć i problemów badawczych zarówno dyscypliny naukowej właściwej obszarowi badań własnych, jak i innych dziedzin
prawa. Stwarza to możliwość kariery naukowej, możliwość pracy
w zawodach prawniczych jak i pracy w administracji publicznej,
organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty
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Kandydaci składają w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WPiA
UW następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz zamieszczony na stronie www.wpia.
uw.edu.pl w zakładce studia doktoranckie / rekrutacja zawierający w szczególności:
- podanie o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie
- temat pracy magisterskiej,
- informację o znajomości języków obcych,
- informację o aktywności naukowej w każdej z następujących
kategorii: I publikacje, II udział w konferencjach, III inne osiągnięcia. Kandydat wskazuje maksymalnie trzy osiągnięcia
w każdej z kategorii. W przypadku wskazania więcej niż trzech
osiągnięć w danej kategorii, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna uwzględnia tylko pierwsze trzy osiągnięcia wskazane przez
Kandydata w formularzu, którym mowa,
- zgodę samodzielnego pracownika naukowego na podjęcie się
opieki naukowej,
b) podanie z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego (IRK UW, https://irk.oferta.uw.edu.
pl/pl),

Wydział Prawa i Administracji

Termin składania
dokumentów

Od 3 do 17 lipca 2017 r.

Limit miejsc

36

Wydział Prawa i Administracji

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) c
 ertyfikaty 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 tych poziomach,
f) kopie publikacji zgłoszonych w formularzu, o którym mowa
w lit. a z podaniem daty i miejsca wydania, ew. zaświadczenie
o przyjęciu do druku, zaświadczenia o udziale w konferencji
naukowej zawierające informację o formie uczestnictwa oraz
dokumenty potwierdzające pozostałe osiągnięcia zgłoszone
w tym formularzu,
g) życiorys (maksymalnie 2 strony A4, wydruk, czcionka Arial, 12
pkt., interlinia 1,5 wiersza),
h) 3 zdjęcia (3.5 x 4.5 cm),
i) 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 (pendrive). Plik w formacie DOC lub PDF. Oznaczony odpowiednio nazwą: „Nazwisko
Kandydata_Imię Kandydata_ST”,
j) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji.
Kandydaci w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WPiA UW
składają ponadto tłumaczenie na język polski dokonane przez
tłumacza przysięgłego każdego z wymaganych dokumentów,
wydanego w innym języku niż polski.
Kandydaci, którzy są beneficjentami programu „Diamentowy
Grant”, składają dodatkowo zatwierdzone przez swojego opiekuna naukowego sprawozdanie z realizacji grantu.
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Zasady rekrutacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się:
a) średnią z jednolitych studiów magisterskich albo studiów
I i II stopnia kandydata obliczoną zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów określonymi w Regulaminie
Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (do 5 pkt. w zależności od uzyskanej średniej ze studiów, do drugiego miejsca po
przecinku),
b) z najomość języków obcych (0,5 pkt. za dwa lub więcej języków
obcych potwierdzonych dokumentami, o których mowa w lit. e),
c) ocenę wskazanych przez kandydata dotychczasowych osiągnięć naukowych pod względem jakościowym (do 2 pkt.),
d) ocenę prezentacji projektu badawczego kandydata. Ocena jest
dokonywana przez WKR pod kątem umiejętności dydaktycznych, w szczególności doboru materiału, sposobu prezentacji,
umiejętności zainteresowania słuchaczy, a także merytoryczną zawartość projektu badawczego (do 2,5 pkt.),
e) s
 zczególne zapotrzebowanie katedr/zakładów (0,5 pkt.).
Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter jednoetapowy, na który składają się poniższe czynności, dokonywane w następującej
kolejności:
a) do dnia 31 maja 2017 r. zgłoszenie WKR przez kierowników
poszczególnych katedr/zakładów szczególnego zapotrzebowania w danej jednostce. Do dnia 21 czerwca 2017 r. podjęcie
przez WKR uchwały w sprawie listy jednostek WPiA UW, wykazujących szczególne zapotrzebowanie,
b) formalna analiza dokumentów tj. przypisanie wartości punktowej średniej ze studiów i znajomości języków obcych,
c) prezentacja projektów badawczych przez kandydatów. Prezentacja odbywa się podczas rozmowy, na którą WKR zaprasza
Kandydatów, którzy po formalnej analizie dokumentów zostali
sklasyfikowani na liście kandydatów na miejscach 1-50. Jeżeli
więcej niż jedna osoba zgromadzi liczbę punktów uprawniającą do zajęcia pięćdziesiątej pozycji na liście kandydatów, do
prezentacji projektów badawczych zapraszane są wszystkie te
osoby. Prezentacja nie powinna przekraczać 10 minut.
d) ocena przez WKR dotychczasowej aktywności naukowej kandydatów zaproszonych na prezentację projektu badawczego,
e) p
 rzypisanie przez WKR 0,5 pkt. za szczególne zapotrzebowanie kandydatom zaproszonym na prezentację projektu badawczego, którzy kandydują do katedr/zakładów uwzględnionych
w uchwale WKR w sprawie listy jednostek WPiA UW, wykazujących szczególne zapotrzebowanie.

Termin ogłoszenia
wyników

30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica informacyjna przed Sekretariatem Studiów Doktoranckich WPiA UW,
- Przewodniczący Komisji przekazuje listę osób przyjętych na
studia doktoranckie do sekretariatów właściwych instytutów,
- strona internetowa: http://www.wpia.uw.edu.pl (w zakładce studia doktoranckie).

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/doktoranckie
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Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Prawo

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. UW dr hab. Jacek Wierciński

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 312, 313
tel. 0 22 55 24 323 faks 0 22 55 24 343

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, wtorki i środy 10.00-15.00, piątki 10.00-13.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Niestacjonarne

Opłata za studia
doktoranckie
niestacjonarne

Opłata jednorazowa 7 500 PLN
Opłata w 2 ratach 7 800 PLN
(I rata 3 750 PLN, II rata 4 050 PLN)

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

Brak

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje wiedzę i kwalifikacje
niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych w zakresie prawa. Jest
dobrze przygotowanym profesjonalistą ze znajomością najnowszych pojęć i problemów badawczych zarówno dyscypliny naukowej właściwej obszarowi badań własnych, jak i innych dziedzin
prawa. Stwarza to możliwość kariery naukowej, możliwość pracy
w zawodach prawniczych jak i pracy w administracji publicznej,
organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

Wydział Prawa i Administracji

Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Kandydaci składają w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WPiA
UW następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz zamieszczony na stronie www.wpia.
uw.edu.pl w zakładce studia doktoranckie / rekrutacja zawierający w szczególności:
- podanie o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie,
- temat pracy magisterskiej,
- informację o znajomości języków obcych,
- informację o aktywności naukowej w każdej z następujących
kategorii: I publikacje, II udział w konferencjach, III inne osiągnięcia. Kandydat wskazuje maksymalnie trzy osiągnięcia
w każdej z kategorii. W przypadku wskazania więcej niż trzech
osiągnięć w danej kategorii, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna uwzględnia tylko pierwsze trzy osiągnięcia wskazane przez
Kandydata w formularzu, którym mowa,
- zgodę samodzielnego pracownika naukowego na podjęcie się
opieki naukowej.
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b) podanie z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego (IRK UW, https://irk.oferta.uw.edu.
pl/pl),
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) c
 ertyfikaty 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 tych poziomach,
f) kopie publikacji zgłoszonych w formularzu, o którym mowa
w lit. a) z podaniem daty i miejsca wydania, ew. zaświadczenie
o przyjęciu do druku, zaświadczenia o udziale w konferencji
naukowej zawierające informację o formie uczestnictwa oraz
dokumenty potwierdzające pozostałe osiągnięcia zgłoszone
w tym formularzu,
g) życiorys (maksymalnie 2 strony A4, wydruk, czcionka Arial,
12 pkt., interlinia 1,5 wiersza),
h) 3 zdjęcia (3.5 x 4.5 cm),
i) 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 (pendrive). Plik w formacie DOC lub PDF. Oznaczony odpowiednio nazwą: „Nazwisko
Kandydata_Imię Kandydata_ST”,
j) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji.
Kandydaci w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WPiA UW
składają ponadto tłumaczenie na język polski dokonane przez
tłumacza przysięgłego każdego z wymaganych dokumentów,
wydanego w innym języku niż polski.
Kandydaci, którzy są beneficjentami programu „Diamentowy
Grant”, składają dodatkowo zatwierdzone przez swojego opiekuna naukowego sprawozdanie z realizacji grantu.
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Termin składania
dokumentów

Od 1 do 11 września 2017 r.

Limit miejsc

36
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Termin ogłoszenia
wyników

30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica informacyjna przed Sekretariatem Studiów Doktoranckich
WPiA UW,
- Przewodniczący Komisji przekazuje listę osób przyjętych na
studia doktoranckie do sekretariatów właściwych instytutów,
- strona internetowa: http://www.wpia.uw.edu.pl (w zakładce
studia doktoranckie).

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.wpia.uw.edu.pl
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Zasady rekrutacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się:
a) średnią z jednolitych studiów magisterskich albo studiów
I i II stopnia kandydata obliczoną zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów określonymi w Regulaminie
Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (do 5 pkt. w zależności od uzyskanej średniej ze studiów, do drugiego miejsca po
przecinku),
b) znajomość języków obcych (0,5 pkt. za dwa lub więcej języków
obcych potwierdzonych dokumentami, o których mowa w lit. e)
c) ocenę wskazanych przez kandydata dotychczasowych osiągnięć naukowych pod względem jakościowym (do 2 pkt.),
d) ocenę prezentacji projektu badawczego kandydata. Ocena jest
dokonywana przez WKR pod kątem umiejętności dydaktycznych, w szczególności doboru materiału, sposobu prezentacji,
umiejętności zainteresowania słuchaczy, a także merytoryczną zawartość projektu badawczego (do 2,5 pkt.),
e) s
 zczególne zapotrzebowanie katedr/zakładów (0,5 pkt.).
Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter jednoetapowy, na który składają się poniższe czynności, dokonywane w następującej
kolejności:
a) do dnia 31 maja 2017 r. zgłoszenie WKR przez kierowników
poszczególnych katedr/zakładów szczególnego zapotrzebowania w danej jednostce. Do dnia 21 czerwca 2017 r. podjęcie
przez WKR uchwały w sprawie listy jednostek WPiA UW, wykazujących szczególne zapotrzebowanie,
b) formalna analiza dokumentów tj. przypisanie wartości punktowej średniej ze studiów i znajomości języków obcych,
c) prezentacja projektów badawczych przez kandydatów. Prezentacja odbywa się podczas rozmowy, na którą WKR zaprasza
Kandydatów, którzy po formalnej analizie dokumentów zostali
sklasyfikowani na liście kandydatów na miejscach 1-50. Jeżeli
więcej niż jedna osoba zgromadzi liczbę punktów uprawniającą do zajęcia pięćdziesiątej pozycji na liście kandydatów, do
prezentacji projektów badawczych zapraszane są wszystkie te
osoby. Prezentacja nie powinna przekraczać 10 minut.
d) ocena przez WKR dotychczasowej aktywności naukowej kandydatów zaproszonych na prezentację projektu badawczego,
e) p
 rzypisanie przez WKR 0,5 pkt. za szczególne zapotrzebowanie kandydatom zaproszonym na prezentację projektu badawczego, którzy kandydują do katedr/zakładów uwzględnionych
w uchwale WKR w sprawie listy jednostek WPiA UW, wykazujących szczególne zapotrzebowanie.
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Wydział Psychologii
Jednostka prowadząca
studia doktoranckie
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Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Psychologia

Kierownik studiów
doktoranckich

dr hab. Anna Cierpka

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel. 0 22 55 49 709

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Od poniedziałku do piątku 8.00-15.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

Nie mniej niż 50% spośród zakwalifikowanych kandydatów, którzy
uzyskają największą liczbę punktów otrzymuje roczne stypendium doktoranckie.

Sylwetka absolwenta

Osoba dysponuje pogłębioną wiedzą z psychologii i metodologii
badań naukowych w naukach społecznych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

92

a) ś
 cieżka I:
Kandydat powinien złożyć w 5 egzemplarzach:
- podanie,
- wypełniony kwestionariusz osobowym,
- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- 3 zdjęcia,
- ew. zgodę pracodawcy na podjęcie studiów.
Dotyczące dotychczasowych studiów:
- odpis dyplomu lub (w przypadku świeżo ukończonych studiów)
zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego i ukończeniu
studiów, średniej ocen z toku studiów,
- stronę tytułową pracy magisterskiej,
- informacja o znajomości języków obcych.
Merytoryczne/ Dotyczące projektu:
- życiorys sporządzony zgodnie z przyjętymi standardami (w tym
opis zainteresowań naukowych kandydata)
- projekt pracy doktorskiej (wstępna propozycja projektu badawczego)
- akceptację projektu przez potencjalnego opiekuna będącego
samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału oraz opinię
potencjalnego opiekuna
- informacje o aktywności naukowej - publikacje, prace w kołach
naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody, wyróżnienia, staże

Wydział Psychologii
Projekt pracy doktorskiej powinien obejmować:
- zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury
(uzasadnienie 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 (wraz z załącznikami).
b) ścieżka II: wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu
o otwarciu konkursu.
Od 3 lipca do 31 sierpnia 2017 r. do godziny 15.00

Limit miejsc

a) ś
 cieżka I – rekrutacja otwarta: do 14 miejsc
b) ścieżka II – rekrutacja w ramach zewnętrznego źródła finansowania studiów (np. studenci zagraniczni lub finansowani
z grantów badawczych): liczba osób zależna od liczby dostępnych miejsc.
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.

Zasady rekrutacji

- ścieżka I
1. Projekt
Kryteria oceny projektów badawczych składanych przez kandydatów na Studia Doktoranckie w rekrutacji otwartej (rodzaj
kryterium, punktacja):
a) jasność sposobu sformułowania celu badania i postawionych
hipotez 0-4 punktów,
b) nowatorstwo/oryginalność problematyki i/lub metodologii badań 0-4 punktów,
c) poprawność metodologiczna projektu (trafność doboru metod,
poprawność proponowanych analiz statystycznych) 0-4 punktów,
d) dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu
badania, osadzenie problemu w dotychczasowym dorobku
dziedziny 0-4 punktów,
e) z naczenie problemu dla teorii/praktyki 0-4 punktów.
Ogólna punktacja 0-20 punktów.

Wydział Psychologii

Termin składania
dokumentów
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Wydział Psychologii

Wydział Psychologii

2. Dorobek
Kryteria oceny dotychczasowego dorobku kandydata
Komisja bierze pod uwagę wszystkie osiągnięcia kandydata,
które mogą być predyktorem jego przyszłych osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych.
a) p
 ublikacje lub (w przypadku świeżych absolwentów) prace
przyjęte do druku 0-2 punktów,
b) wystąpienia na konferencjach naukowych, w tym również
konferencjach studenckich 0-2 punktów,
c) uczestnictwo (udokumentowane) w programach badawczych,
opracowanie narzędzi badawczych, programów eksperymentalnych i innych programów pomocnych w prowadzeniu badań,
analizie wyników, a także działalności dydaktycznej 0-2 punktów,
d) średnia ocen ze studiów
4,5 - 5,0
2 punkty
4,0 - 4,49
1 punkt
poniżej 4,0 0 punktów
e) inne formy udokumentowanej aktywności naukowej
(np. działalność praktyczna, organizacyjna, organizacja konferencji, działalność w kole naukowym, znajomość języków
obcych itd.) 0-2 punktów.
Ogólna punktacja 0-10 punktów.
3. 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, jak również wyrobieniu sobie ogólnego
wrażenia o kandydacie. Każdy z członków Komisji dokonuje
punktacji wyniku rozmowy na skali 0-10.
4. Dodatkowe informacje o kandydacie
W przypadku trudności podjęcia decyzji co do ostatecznego
wyboru kandydatów pod uwagę bierze się następujące kryteria:
1) dyplom (zwykły czy z wyróżnieniem), czy zrobiony w terminie,
2) liczba dyplomów (kierunków studiów, które ukończył badany),
3) opinie o kandydacie i listy rekomendacyjne,
4) inne dane zaczerpnięte z CV.
5. Ogólna maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 40 punktów.
6. Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia
doktoranckie – 20 punktów
- ścieżka II:
Kryteria oceny kandydatów są określane w ogłoszeniu o otwarciu
konkursu i mogą być zależne od wymagań zewnętrznych instytucji finansujących stypendium doktoranckie. W skład Komisji
Konkursowej oceniającej kandydatów wchodzą przewodniczący
komisji konkursowej na studia doktoranckie (rekrutacja otwarta)
oraz przynajmniej dwóch jej członków.

Termin ogłoszenia
wyników
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a) ś
 cieżka I :
Ogłoszenie wyników nastąpi po wrześniowym posiedzeniu Rady
Wydziału. O dokładnym terminie kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.
b) ścieżka II:
Ogłoszenie wyników każdorazowo określone zostaje w ogłoszeniu o otwarciu konkursu.

Wydział Psychologii
Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica ogłoszeń Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa,
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK.

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r. (kandydaci przyjęci w ramach ścieżki I lub
ścieżki II) lub 1 luty 2018 r. (tylko w przypadku osób przyjętych
w ramach ścieżki II).

Dodatkowe informacje

http://psych.strony.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Psychologii
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Nauki społeczne, socjologia

Kierownik studiów
doktoranckich

dr hab. Jolanta Arcimowicz

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 175

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki 15.00-17.00, od wtorku do czwartku 11.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

4

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów III stopnia w zakresie stosowanych nauk społecznych dysponuje wysokim poziomem wiedzy na temat historii
myśli socjologicznej, metodologii badań społecznych oraz najnowszych kierunków rozwoju socjologii.
Jest przygotowany do wykonywania zawodu socjologa, zwłaszcza w zakresie dotyczącym tematu rozprawy doktorskiej i do samodzielnego prowadzenia badań z szeroko rozumianych nauk
społecznych.
Może prowadzić działalność dydaktyczną w szkołach wyższych.
Ma umiejętności praktyczne pozwalające na nauczanie przedmiotów socjologicznych na studiach I i II stopnia.
Ma przygotowanie niezbędne do dalszej pracy naukowej o profilu
akademickim, w wyniku której może zdobywać kolejne stopnie
i tytuły naukowe.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- wypełniony kwestionariusz osobowy,
- podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta wraz
z dowodem uiszczenia opłaty za ELD,
- 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 nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie
nie zostaje na nie przyjęta
- życiorys sporządzony zgodnie z przyjętymi standardami,
- 3 zdjęcia,

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Termin składania
dokumentów

Od 11 września do 22 września 2017 r.

Limit miejsc

8

Zasady rekrutacji

1. Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie odbywa się
z wykorzystaniem IRK.
2. W projekcie pracy badawczej lub pracy doktorskiej powinno
się znaleźć:
a) z więzłe 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, itd.
3. 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) poświadczenia 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.).
4. Kryteria oceny kandydatów
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) d
 odatkowe 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 0 - 10.

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI,
INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów,
- średnia ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich,
- krótka informacja o treści pracy magisterskiej (około 3 stron),
- projekt pracy badawczej lub doktorskiej (7-10 stron),
- rekomendacje samodzielnego pracownika Wydziału Stosowanych
Nauk Społecznych i Resocjalizacji lub pracownika spoza UW,
- oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego
udokumentowane oceną z kursu uniwersyteckiego na poziomie
minimum B2 lub certyfikatem językowym,
- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- dokumentację dotychczasowej aktywności naukowej kandydata
wraz z egzemplarzem pracy magisterskiej i recenzjami,
- informacje o publikacjach, pracach w kołach naukowych,
o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach.

97

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI,
INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

98

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.
5. 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.
6. 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.
7. 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) d
 yplom (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.
Termin ogłoszenia
wyników

7 dni od ogłoszenia rozmów kwalifikacyjnych

Miejsce ogłoszenia
wyników

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

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

16 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.
http://www.isns.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Nauki społeczne, socjologia

Kierownik studiów
doktoranckich

dr hab. Jolanta Arcimowicz

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa,
tel. 0 22 55 20175

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki 15.00-17.00, od wtorku do czwartku 11.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Niestacjonarne

Opłata (w
przypadku studiów
niestacjonarnych)

5 000 PLN

Język wykładowy

Polski

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów III stopnia w zakresie stosowanych nauk społecznych dysponuje wysokim poziomem wiedzy na temat historii
myśli socjologicznej, metodologii badań społecznych oraz najnowszych kierunków rozwoju socjologii.
Jest przygotowany do wykonywania zawodu socjologa, zwłaszcza w zakresie dotyczącym tematu rozprawy doktorskiej i do samodzielnego prowadzenia badań z szeroko rozumianych nauk
społecznych.
Może prowadzić działalność dydaktyczną w szkołach wyższych.
Ma umiejętności praktyczne pozwalające na nauczanie przedmiotów socjologicznych na studiach I i II stopnia.
Ma przygotowanie niezbędne do dalszej pracy naukowej o profilu
akademickim, w wyniku której może zdobywać kolejne stopnie
i tytuły naukowe.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wygenerowane
z systemu IRK,
- wypełniony kwestionariusz osobowy,
- podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta wraz
z dowodem uiszczenia opłaty za ELD,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 nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się
o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta.
- życiorys sporządzony zgodnie z przyjętymi standardami,
- 3 zdjęcia,
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów,
- średnia ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich,
- krótka informacja o treści pracy magisterskiej (około 3 stron),

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI,
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie
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- projekt pracy badawczej lub doktorskiej (7-10 stron),
- rekomendacje samodzielnego pracownika Wydziału Stosowanych
Nauk Społecznych i Resocjalizacji lub pracownika spoza UW,
- oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego
udokumentowane oceną z kursu uniwersyteckiego na poziomie
minimum B2 lub certyfikatem językowym,
- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- dokumentację dotychczasowej aktywności naukowej kandydata
wraz z egzemplarzem pracy magisterskiej i recenzjami,
- informacje o publikacjach, pracach w kołach naukowych,
o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach.
Termin składania
dokumentów

Od 11 września do 22 września 2017 r.

Limit miejsc

5

Zasady rekrutacji

1. Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie odbywa się
z wykorzystaniem IRK.
2. W projekcie pracy badawczej lub pracy doktorskiej powinno
się znaleźć:
a) z więzłe 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, itd.
3. 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) poświadczenia 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.).
4. Kryteria oceny kandydatów
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) d
 odatkowe 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 0 - 10.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Termin ogłoszenia
wyników

7 dni od ogłoszenia rozmów kwalifikacyjnych.

Miejsce ogłoszenia
wyników

- Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa,
- http://www.isns.uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

16 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.
http://www.isns.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI,
INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

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.
5. 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.
6. 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.
7. 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) d
 yplom (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.
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Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania
Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Zarządzania

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Finanse, ekonomia, nauki o zarządzaniu

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, pokój C 230
tel. 0 22 55 34 003

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, wtorki, środy 13.00-15.00, czwartki 10.00-12.00, dni
zjazdów - w soboty i niedziele 10.00-12.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

10

Sylwetka absolwenta

Osoba przygotowana do pracy naukowej i dydaktycznej, w dziedzinie z której przygotowała rozprawę doktorską a także w badaniach interdyscyplinarnych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

102

– podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
– 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.
– życiorys,
– 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3.5 cm x 4.5 cm),
– udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – suplement do dyplomu lub poświadczoną przez uczelnię wydającą
dokument, kserokopię indeksu,
– informację o znajomości języków obcych: posiadane certyfikaty językowe,
– opis zainteresowań naukowych kandydata,
– informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach
naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach,
– rekomendacje pracowników naukowych o przydatności kandydata do pracy naukowej,
– wstępna propozycja tematu badawczego uzgodniona z potencjalnym opiekunem naukowym z Wydziału Zarządzania UW.

Wydział Zarządzania

Limit miejsc

20

Zasady rekrutacji

Rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena dokumentów
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną poszczególnym elementom oceny kandydata.
Kandydaci przyjmowani są wg kolejności z listy rankingowej, pod
warunkiem osiągnięcia co najmniej 80% punktów.
Kryteria punktacji:
1. Przydatność dydaktyczna kandydata dla WZ UW - 10 pkt.
2. Zgodność zainteresowań naukowych kandydata z profilem
badawczym zakładu/katedry na WZ UW - pkt. 30
3. Aktywność naukowa i publikacyjna kandydata - pkt. 15
4. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem dotyczącej zaproponowanego tematu badawczego (oceniana będzie m.in.
precyzja wypowiedzi, znajomość literatury, motywacja, umiejętność prowadzania rozmowy w języku angielskim) - pkt. 20
5. Średnia ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych
studiów magisterskich, obliczona zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów, określonymi w Regulaminie
Studiów na Uniwersytecie Warszawskim - pkt. 10
6. Znajomość języków obcych - pkt. 5
7. Rekomendacje ( w tym pochodzące od potencjalnego opiekuna
na WZ UW) - pkt. 10

Termin ogłoszenia
wyników

18 lipca 2017 r. - I termin
25 września 2017 r. - II termin

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica informacyjna dla uczestników Studiów Doktoranckich
w siedzibie Wydziału Zarządzania UW przy pokoju C230,
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK.

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

28 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.wz.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Zarządzania

Termin składania
dokumentów

Termin rejestracji w systemie IRK: od 15 czerwca do 1 września
2017 r.
Przyjmowanie dokumentów do 23 czerwca 2017 r.
Rozmowy kwalifikacyjne - 1 lipca 2017 r.
Rekrutacja uzupełniająca: przyjmowanie dokumentów do 1 września 2017 r.
Rozmowy kwalifikacyjne - 16 września 2017 r.
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Wydział Zarządzania
Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Wydział Zarządzania

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Finanse, ekonomia, nauki o zarządzaniu

Kierownik studiów
doktoranckich

prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, pokój C 230,
tel. 0 22 55 34 003

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Poniedziałki, wtorki, środy 13.00-15.00, czwartki 10.00-12.00,
dni zjazdów - w soboty i niedziele 10.00-12.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Niestacjonarne

Opłata za studia
doktoranckie
niestacjonarne

6 800 PLN (opłata jednorazowa)
7 000 PLN (opłata w 2 ratach)
7 300 PLN (opłata w 8 ratach)

Język wykładowy

Polski

Sylwetka absolwenta

Osoba przygotowana do pracy naukowej, dydaktycznej i wdrożeniowej, w dziedzinie, z której przygotowała rozprawę doktorską
oraz w projektach interdyscyplinarnych

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

104

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- 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.
- życiorys,
- 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych (3.5 cm x 4.5 cm),
- udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów - suplement
do dyplomu lub poświadczoną przez uczelnię wydającą dokument, kserokopię indeksu,
- informacja o znajomości języków obcych: posiadane certyfikaty
językowe,
- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach
naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach,
- rekomendacje pracowników naukowych o przydatności kandydata do pracy naukowej,
- deklaracja płatności za studia,
- informacja o doświadczeniu zawodowym przydatnym w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Wydział Zarządzania

Limit miejsc

20

Zasady rekrutacji

Rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena dokumentów
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną poszczególnym elementom oceny kandydata.
Kandydaci przyjmowani są wg stworzonej na podstawie punktów
listy rankingowej, pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 70%
punktów.
Kryteria punktacji:
1. Aktywność naukowa i publikacyjna kandydata - pkt. 15,
2. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań
badawczych kandydata (oceniana będzie m.in. precyzja wypowiedzi, znajomość literatury naukowej, motywacja, umiejętność prowadzania rozmowy w języku angielskim) - pkt. 30,
3. Doświadczenia zawodowe przydatne w pisaniu rozprawy doktorskiej - pkt. 30,
4. Średnia ze studiów I i II stopnia kandydata albo jednolitych
studiów magisterskich, obliczona zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów, określonymi w Regulaminie
Studiów na Uniwersytecie Warszawskim - pkt 10,
5. Znajomość języków obcych - pkt. 5,
6. Rekomendacje - pkt. 10.

Termin ogłoszenia
wyników

25 września 2017 r. - I termin
2 października 2017 r. - II termin

Miejsce ogłoszenia
wyników

- tablica informacyjna dla uczestników Studiów Doktoranckich
w siedzibie Wydziału Zarządzania UW przy pokoju C230,
- indywidualne konto kandydata w systemie IRK.

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

28 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.wz.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Wydział Zarządzania

Termin składania
dokumentów

Termin rejestracji w systemie IRK: od 15 czerwca do 23 września 2017 r.
Przyjmowanie dokumentów do 1 września 2017 r.
Rozmowy kwalifikacyjne - 16 września 2017 r.
Rekrutacja uzupełniająca
Przyjmowanie dokumentów do 23 września 2017 r.
Rozmowy kwalifikacyjne - 30 września 2017 r.
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KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, WYDZIAŁ BIOLOGII,
WYDZIAŁ CHEMII, WYDZIAŁ FIZYKI, WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH, WYDZIAŁ GEOLOGII,
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI I WYDZIAŁ PSYCHOLOGII

Kolegium Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych,
Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Wydział Geologii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki i Wydział Psychologii
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Jednostka prowadząca
studia doktoranckie

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych, Wydział Biologii, Wydział
Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział Matematyki,
Informatyki i Mechaniki i Wydział Psychologii

Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich

Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych (MISDoMP)
studia międzywydziałowe w zakresie nauk: biologicznych, chemicznych, fizycznych, matematycznych, informatycznych, nauk
o Ziemi i gospodarki przestrzennej oraz psychologii

Kierownik studiów
doktoranckich

dr hab. Filip Murlak

Adres studiów
doktoranckich, numer
telefonu

ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa, pokój 2002
tel. 0 22 55 43 553

Dni i godziny pracy
sekretariatu SD

Od wtorku do czwartku 11.00-14.00

Czas trwania studiów
doktoranckich

4 lata

Forma studiów

Stacjonarne

Język wykładowy

Polski

Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich

W zależności od możliwości finansowych KMISMaP i CeNT.

Sylwetka absolwenta

Doktoranci uzyskują gruntowne przygotowanie w jednej z tradycyjnych dyscyplin nauk matematyczno-przyrodniczych i co
najmniej dobre w przynajmniej jednej dyscyplinie dodatkowej.
Poprzez realizację unikatowego programu studiów mają szansę
uzyskania szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej będącej podstawą
ich przyszłej kariery.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane
dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK,
- odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
bądź studiów II stopnia (ew. zaświadczenie o zdanym egzaminie
magisterskim), lub zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium (w
przypadku, kiedy składane jest zaświadczenie o absolutorium,
odpis dyplomu powinien zostać złożony przed rozpoczęciem
studiów),
- życiorys,
- 4 zdjęcia,
- zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz karta przebiegu studiów,
- informacje o aktywności naukowej kandydata, w szczególności
o publikacjach, pracy w kołach naukowych, udział w konferencjach, stażach,
- kwestionariusz osobowy,
- opinię pracownika naukowego, która ma być dostarczona bezpośrednio kierownikowi studiów doktoranckich,

Kolegium Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych,
Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Wydział Geologii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki i Wydział Psychologii

Termin składania
dokumentów

Do 9 czerwca 2017 r. (ewentualna II tura, nie później niż 30 listopada 2017 r.)

Limit miejsc

10

Zasady rekrutacji

Ocena kandydata na stacjonarne studia doktoranckie obejmuje:
1. przebieg spotkania kwalifikacyjnego z kandydatem, które odbędzie się w terminie od 20 do 21 czerwca 2017 r. (od 0-20
punktów), w tym:
a) rozmowa na temat interesującej go interdyscyplinarnej tematyki badawczej;
b) 15-minutowa prezentacja w języku angielskim na wybrany
przez kandydata temat – może to być opis ciekawego problemu naukowego, 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.
c) poziom znajomości języka angielskiego przez kandydata.
2. dotychczasowa aktywność naukowa kandydata: publikacje,
udział w programach badawczych, współpraca naukowa,
udział w konferencjach naukowych, prace w kołach naukowych
( od 0-20 punktów).
Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów za
aktywność naukową kandydata.
3. dotychczasowe studia kandydata, w tym średnia ocen ze
studiów (od 0-12 punktów, proporcjonalnie od średniej 3 do
średniej 5) oraz do trzech punktów za list polecający. Listy polecające mają być dostarczane bezpośrednio przez autorów
kierownikowi MISDoMP.
4. Ilość zdobytych punktów, jest równa mniejszej z liczb: 45 lub suma
punktów zdobytych za przebieg spotkania kwalifikacyjnego, dotychczasową aktywność naukową oraz dotychczasowe studia.
5. Na studia doktoranckie mogą być przyjęci tylko kandydaci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
w każdej kategorii określonej w 1) a), b) oraz c) uzyskali więcej
niż zero punktów; uzyskali powyżej 50% maksymalnej możliwej
do zdobycia liczby punktów.

Termin ogłoszenia
wyników

Do 30 czerwca 2017 r.
(II tura: trzy tygodnie po terminie składania dokumentów).

Miejsce ogłoszenia
wyników

- gablota obok sekretariatu Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa,
- strona internetowa: http://www.mismap.uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje

http://www.mismap.uw.edu.pl/dla-doktorantow/o-misdomp
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

KOLEGIUM MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, WYDZIAŁ BIOLOGII,
WYDZIAŁ CHEMII, WYDZIAŁ FIZYKI, WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH, WYDZIAŁ GEOLOGII,
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI I WYDZIAŁ PSYCHOLOGII

- opis zainteresowań naukowych kandydata,
- preferencje tematów badawczych zakwalifikowanych do realizacji w ramach MISDoMP oraz zgodę dwóch potencjalnych
opiekunów na realizację wybranego tematu.
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ośrodek badawczy w kraju. Pozycję Uniwersytetu potwierdza ranking 
Index Rising Stars opracowany przez czasopismo „Nature”. UW uznano
w nim za jedną ze wschodzących gwiazd światowej nauki. Uczelnia
zajęła 3. miejsce w Europie Południowej i Wschodniej oraz 96. na
świecie. O potencjale naukowym UW świadczy także liczba prestiżowych
europejskich grantów European Research Council, które otrzymali
pracownicy uczelni (12 spośród 25 przyznanych polskim instytucjom).
UW oferuje ponad 100 kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia,
ponad 30 kierunków studiów doktoranckich, około 130 programów studiów
podyplomowych, studia międzykierunkowe i międzynarodowe oraz studia
w językach obcych.
Różnorodna oferta studiów doktoranckich jest skierowana do osób, które
chcą związać swoją przyszłość z działalnością badawczą i rozwijać
karierę zawodową. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim to
gwarancja dołączenia do najbardziej elitarnego grona naukowego w Polsce.
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