Ogólne i szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie
na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019

Jednostka prowadząca studia doktoranckie:
Wydział Historyczny
1.1.
Nazwa studiów:
Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym
1.2.
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w zakresie
archeologii, doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii, doktora nauk
humanistycznych w zakresie historii, doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki,
doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce
1.3.
Czas trwania studiów:
4 lata
1.4.
Forma studiów: stacjonarne
1.5.
Limit miejsc: 22
1.6.
Termin rejestracji w systemie IRK: 30 czerwca 2018 – 9 września 2018
1.7.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UW.
2. Opinia samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Historycznego UW zawierająca
zobowiązanie do sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.
Opinia powinna zostać złożona bezpośrednio przez opiniodawcę w dziekanacie WH.
3. Kwestionariusz osobowy z IRK (druki dostępne również w dziekanacie).
4. 2 fotografie.
5. Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia
(wraz z kserokopią).
6. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (potwierdzone przez dziekanaty średnie z
toku studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
7. Informacja o znajomości języków obcych (certyfikaty, zaświadczenia).
8. Informacja o aktywności naukowej (potwierdzony udział w pracach w kołach naukowych, w
konferencjach naukowych z referatem, nagrodach, wyróżnieniach, stażach) z dołączonym spisem
prac publikowanych, kopiami prac wydrukowanych i przyjętych do druku (z potwierdzeniem od
redakcji).
9. Zarys projektu badawczego wedle formularza dostępnego na stronie WH (8 kopii).
10. Egzemplarz pracy magisterskiej z dołączonymi recenzjami.
11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego na
studia doktoranckie.
1.8.
Dokumenty, które należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski:
Dyplomy poświadczające ukończenie studiów na poziomie magisterskim w języku innym niż angielski.
1.9.
Termin przyjmowania dokumentów: 16 lipca 2018 – 11 września 2018 r.
1.10. Opis postępowania rekrutacyjnego:
1) W dniach 20-26 września 2018 r. odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na
czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie z następujących dyscyplin:
- archeologii
- etnologii
- historii
- historii sztuki
- nauki o sztuce (muzykologii)
2) Kandydaci powinni dokonać elektronicznej rejestracji (wraz z wgraniem zdjęcia) w okresie od
30.06.2018 r. do 9.09.2018 r. z wykorzystaniem systemu IRK http://irk.oferta.uw.edu.pl
3) W dniach 16.07.2018 r. do 11.09.2018 r., w dziekanacie Wydziału Historycznego należy złożyć
dokumenty opisane w punkcie 1.7 czyli:
a) podanie z systemu IRK,
b) opinię samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Historycznego (wraz z zobowiązaniem
do sprawowania opieki naukowej nad kandydatem),
Opinia powinna zostać złożona bezpośrednio przez opiniodawcę w dziekanacie WH),
1.

c) kwestionariusz osobowy z IRK (druki dostępne również w dziekanacie),
d) 2 fotografie,
e) odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia
(wraz z kserokopią),
f) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (potwierdzone przez dziekanaty średnie z
toku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),
g) informację o znajomości języków obcych (potwierdzone certyfikatami),
h) 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),
i) zarys projektu badawczego wedle formularza dostępnego na stronie WH (8 kopii),
j) egzemplarz pracy magisterskiej (z wydrukowanymi dwiema recenzjami z APD).
k) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego na
studia doktoranckie.
4) Zgodnie z podaną punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym oceniane będą następujące
elementy:
a) projekt badawczy:
0-10 pkt
b) średnia z jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia
0-1,5 pkt
c) aktywność naukowa
0-6 pkt
d) znajomość języków obcych
0-1 pkt
e) ocena z pracy magisterskiej
0-1,5 pkt
f) rozmowa kwalifikacyjna
0-20 pkt
RAZEM
40 pkt
1.11. Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej:
Obywatele polscy – język polski; cudzoziemcy – język polski lub język angielski
Kryteria i sposób oceny:
a.
PROJEKT (max. 20 tys. znaków ze spacjami) musi zawierać następujące moduły,
zgodne z treścią obowiązkowego formularza rekrutacyjnego do pobrania ze strony internetowej
Wydziału Historycznego, podlegające ocenie od 0 do 2 pkt:
10 pkt
1. Stan badań
2. Cel badawczy/naukowy
3. Metodyka badań
4. Koncepcja i plan badań
5. Znaczenie projektu
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b.

ŚREDNIA z jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia
0-1,5 pkt
ŚREDNIA
PUNKTY
0
Poniżej 4
0,5
4,01-4,4
1
4,41-4,75
1,5
Powyżej 4,75

c.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH: język angielski na poziomie C1, i odpowiedniki tego
certyfikatu w przypadku innych języków
1 pkt

W uzasadnionych wypadkach Komisja Rekrutacyjna ma prawo do uznania znajomości języka
obcego na wysokim poziomie na podstawie innych dokumentów (np. dyplom zagranicznej uczelni)
d. AKTYWNOŚĆ NAUKOWA
6 pkt
- publikacje związane z dyscyplinami wykładanymi na Wydziale Historycznym UW (archeologia,
etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce – muzykologia)
max. 3 pkt
 monografia lub książkowa edycja źródeł z aparatem krytycznym
3
 artykuł w czasopiśmie naukowym
2



inne publikacje (recenzja, hasło w encyklopedii lub słowniku naukowym, nota katalogowa)
1 (max. 2 punkty)
- konferencje
max. 2 pkt
 międzynarodowe
2
 ogólnopolskie
2
 inne (w tym studencko-doktoranckie)
1
- inna aktywność
max. 1 pkt
 stypendium naukowe spoza UW (np. ministerialne)
0,5
 staże i praktyki
0,5
Osoby posiadające "Diamentowe Granty", kierujące innymi grantami indywidualnymi oraz
wykonawcy w grantach NCN i NPRH za aktywność naukową otrzymują maksymalną liczbę
punktów, czyli 6 pkt.
d. PRACA MAGISTERSKA (z dołączonymi dwiema recenzjami z APD)
OCENY
5+, 5+
5+, 5
5, 5
5+, 4+
Średnia poniżej 5

0-1,5 pkt

PUNKTY
1,5
1
0,5
0,5
0

e. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
0–20 pkt
W trakcie prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą oceniani wedle następujących
kryteriów:
 Wartość/unikatowość koncepcji badawczej
 Konceptualizacja (umiejętność sformułowania celu badawczego)
 Argumentowanie, przejrzystość i dojrzałość wywodu
 Erudycja i poprawność wypowiedzi
 Przygotowanie do pracy naukowej
1.13.

Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie:

25 punktów łącznie (w tym co najmniej 13 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej)
Termin ogłoszenia wyników:
28 września 2018
1.15. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
a) tablica przed dziekanatem Wydziału Historycznego,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
b) strona internetowa: http://www.wh.uw.edu.pl,
c) system IRK.
1.14.

1.16. Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich:
1 października 2018 roku
1.17.

Rekrutacja na studia doktoranckie poza limitem miejsc na podstawie § 15 ust. 1: NIE

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

