
Załącznik nr 2 

ZASADY REKRUTACJI NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 
MIĘDZYWYDZIAŁOWE ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE PRZY 
WYDZIALE HISTORYCZNYM Z SIEDZIBĄ W ISNS UW ORAZ STUDIA 
DOKTORANCKIE NA WYDZIALE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I 
RESOCJALIZACJI Z SIEDZIBĄ W ISNS UW.  

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która legitymuje się tytułem 
zawodowym magistra lub równorzędnym uzyskanym na podstawie odrębnych przepisów 
(§ 14 Regulamin Studiów Doktoranckich UW) 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie zatwierdza corocznie Rada 
Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW na podstawie uchwały Rady Naukowej 
Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Uchwała jest zamieszczana na stronie 
internetowej ISNS UW (www.isns.uw.edu.pl) 

3. W ogłoszeniu o rekrutacji w danym roku akademickim na stacjonarne i niestacjonarne 
studia doktoranckie w ISNS UW jest podana informacja:  

a) przewidywanym limicie miejsc na pierwszym roku studiów,  

b) trybie rekrutacji, 

c) dokumentach wymaganych od kandydatów,  

d) terminie i miejscu przyjmowania dokumentów,  

e) terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych, 

f) terminie i miejscu ogłoszenia wyników rekrutacji,  

g) terminie rozpoczęcia zajęć w danym roku akademickim. 

4. Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie odbywa się z wykorzystaniem 
Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego (IRK UW). 

5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie powinien złożyć:  

a) podanie, skierowane do Rektora UW o przyjęcie na Studia z IRK, 

b) wypełniony kwestionariusz osobowy,  

c) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta wraz z dowodem 
uiszczenia opłaty za ELD, 

d) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego 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, 

e) życiorys (CV) sporządzony zgodnie z przyjętymi standardami,  

f) 3 fotografie  

g) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów,  



h) średnia ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów 
magisterskich  

i) krótka informacja o treści pracy magisterskiej (ok. 3 stron),  

j) projekt pracy badawczej lub doktorskiej (7-10 stron),  

k) rekomendacje samodzielnego pracownika WSNSiR lub z zewnątrz, 

l) oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego udokumentowane 
oceną z kursu uniwersyteckiego na poziomie minimum B2 lub certyfikatem 
językowym,  

m) opis zainteresowań naukowych kandydata,  

n) dokumentację dotychczasowej aktywności naukowej kandydata wraz z egzemplarzem 
pracy magisterskiej i recenzjami,  

o) informacje o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach 
naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach, 

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

6. Wyniki rekrutacji oraz lista osób przyjętych na studia doktoranckie są ogłaszane po 7 
dniach od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych na stronie internetowej ISNS UW 
(www.isns.uw.edu.pl). 

7. Nie przewiduje się odrębnych zasad rekrutacji dla absolwentów innych wydziałów i 
obcokrajowców. 

 

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI 

1. Projekt pracy badawczej lub doktorskiej powinien zawierać: 

a) zwięzłe 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.  

2. Dokumentacja dotychczasowej aktywności naukowej powinna zwierać:  

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.).  

3. Kryteria oceny kandydatów.  



Kandydaci są 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 pierwszego i drugiego 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) dodatkowe informacje o kandydacie, rozstrzygające w przypadku wątpliwości 
decyzyjnych.  

Każdy z członków komisji rekrutacyjnej dokonuje punktacji wyniku oceny projektu pracy 
doktorskiej, dotychczasowego dorobku naukowego i rozmowy kwalifikacyjnej na skali 0 – 
10. 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. 

4. 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.  

5. 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.  

6. Dodatkowe kryteria, które mogą być brane pod uwagę w przypadku trudności podjęcia 
decyzji, co do ostatecznego wyboru kandydatów:  

a) dyplom (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 CV.  

7. W skład komisji rekrutacyjnej na stacjonarne i niestacjonarne Międzywydziałowe 
Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w ISNS UW 
wchodzą profesorowie tytularni ISNS UW oraz kierownik studiów doktoranckich. W 
skład komisji rekrutacyjnej na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na 



Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w ISNS UW 
wchodzą profesorowie tytularni WSNSiR oraz kierownik studiów doktoranckich. 

8. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie, 
sporządza listę rankingową określającą kolejność przyznawania stypendium 
doktoranckiego osobom przyjętym na I rok studiów oraz wyznacza przyjętym osobom 
opiekunów naukowych z grona samodzielnych pracowników naukowych ISNS UW/ 
WSNSiR.  

9. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia, odwołanie do Rektora UW. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie 
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.  

 


