ZASADY REKRUTACJI NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE
Z FILOZOFII I PSYCHOLOGII
NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW na
rok akademicki 2017/2018 odbywa się na dwóch ścieżkach na następujących zasadach:
ŚCIEŻKA I
1. Rekrutację prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana
(oddzielnie dla filozofii i psychologii).
2. Studia doktoranckie są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra
lub równorzędny oraz dla beneficjentów Diamentowego Grantu MNiSzW.
3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:
a) internetową rejestrację kandydata (IRK) na stronie:
studiadoktoranckie.uksw.edu.pl
Rejestracja będzie aktywna w dniach 3 lipca – 15 września 2017 r.
b) analizę dokumentów złożonych przez kandydata oraz rozmowę kwalifikacyjną z
kandydatem, którą przeprowadza komisja rekrutacyjna
Dokumenty należy składać w dniach 3 lipca – 15 września 2017 r.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminach:
 Filozofia – 22 września 2017, g. 9:30, sala 305, bud. 23
 Psychologia – 22 września 2017, g. 9:30, sala 02, bud. 14
4. Kandydaci, po zarejestrowaniu na wybrany kierunek studiów doktoranckich na Wydziale
Filozofii Chrześcijańskiej, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia wraz z życiorysem (formularz podania należy
wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie go wydrukować)
b) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (wraz z ich potwierdzeniem)
c) 2 zdjęcia
d) odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem oraz jego kserokopię lub
zaświadczenie o jego uzyskaniu (w przypadku tegorocznych absolwentów w
szczególnych przypadkach dokument może być dostarczony w dniu rozmowy
kwalifikacyjnej) lub dokument potwierdzający uzyskanie Diamentowego Grantu
e) kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej (nie obowiązuje laureatów
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f)
g)
h)

i)

Diamentowego Grantu)
kserokopię dowodu osobistego
wstępny projekt badawczy
rekomendację projektu badawczego sporządzoną przez samodzielnego
pracownika naukowego WFCh, pod kierunkiem którego kandydat zamierza
przygotować rozprawę doktorską (zwanego dalej opiekunem naukowym) wraz z
jego zgodą na objęcie funkcji opiekuna naukowego
w przypadku gdy przewidziany jest promotor niebędący pracownikiem WFCh, do
rekomendacji projektu przez opiekuna naukowego z WFCh, o której mowa w
punkcie h, należy dołączyć rekomendację projektu przez proponowanego
kandydata na promotora.

Po przyjęciu kandydata na studia doktoranckie Rada WFCh powołuje opiekunów
naukowych oraz na wniosek opiekuna naukowego wyraża wstępną zgodę na
proponowanego promotora niebędącego pracownikiem WFCh.
5. Komisja rekrutacyjna Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ustala listę rankingową,
uwzględniającą punktację kandydatów według następujących zasad:
Kategoria

Maksymalna liczba punktów

Wstępny projekt przyszłej pracy doktorskiej (w tym stopień precyzji
koncepcji, oryginalność tematyki badawczej, jej wartość naukowa,
waga problemu, znaczenie dla nauki, dyscypliny)
Ocena rozmowy kwalifikacyjnej (kompetencje merytoryczne w
zakresie dyscypliny naukowej oraz w zakresie projektu pracy
doktorskiej, umiejętność prezentacji projektu)
Osiągnięcia naukowe (wygłoszone referaty, publikacje) punktowane
są następująco:
Publikacja naukowa – punktacja zgodna z punktacją MNiSW
Udział w konferencji z referatem lub posterem w języku polskim: 1
wystąpienie = 3 pkt
Udział w konferencji z referatem lub posterem w języku obcym: 1
wystąpienie = 5 pkt
Premia za publikację naukową na liście A
Jeśli w dorobku jest jedna (lub więcej) publikacja naukowa na liście
A, powiązana tematycznie z projektem pracy doktorskiej, Kandydat
dostaje dodatkowo 10 pkt

Ogółem

40

25

25

10

100

6. Wynik postępowania rekrutacyjnego określa się następująco:
91-100 pkt – ocena bardzo dobra,
75-90 pkt – ocena dobra,
60-74 pkt – ocena dostateczna,
59 pkt i poniżej – ocena niedostateczna.
7. Minimalna liczba punktów, która jest wymagana do przyjęcia na studia doktoranckie na
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej wynosi 60.
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ŚCIEŻKA II
W ramach ścieżki II odbywa się rekrutacja na studia doktoranckie w ramach projektów
naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, fundusze europejskie lub inne
fundusze zewnętrzne. Warunki rekrutacji oraz terminy są określane wymogami projektu i
zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie studiów doktoranckich, gdy taki projekt
będzie realizowany.
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