
ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE  2016/2017 

1. Wydział: Wydział Psychologii 

 
1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:  w dziedzinie nauk społecznych w  zakresie 

psychologii 
 
1.2 Kierunek/specjalność studiów: Psychologia 
 

1.3 Czas trwania studiów: 4 lata 

1.4 Forma studiów: stacjonarne 

 

1.5 Limit miejsc:   

a) ścieżka I – rekrutacja otwarta: do 15 osób (5 osób ze stypendium).  

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.  

1.6 Termin rejestracji w systemie IRK: 

a) ścieżka I:  od 01 lipca do 31 sierpnia 2016 r.  

Kandydata na studia doktoranckie nie obowiązuje opłata rekrutacyjna. 

b) ścieżka II: w zależności od terminu otwarcia konkursu (dwukrotnie w ciągu roku – do 1 

października i 1 lutego) 

1.7 Wymagane dokumenty: 

a) ścieżka I: 

Formalne  

• podanie 

• wypełniony kwestionariusz osobowy 

• wydrukowane podanie IRK  

• 3 zdjęcia 

• 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 

 

Merytoryczne/ Dotyczące projektu  

• życiorys (CV) sporządzony zgodnie z przyjętymi standardami  

• projekt pracy doktorskiej   

• akceptację projektu przez potencjalnego opiekuna będącego samodzielnym pracownikiem 

naukowym Wydziału oraz opinię potencjalnego opiekuna  



• kopie publikacji 

•  

Projekt pracy doktorskiej powinien obejmować:  

• zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury 

• sformułowanie problemu badawczego oraz (wstępne) sformułowanie hipotez 

• omówienie metodologii planowanych badań 

• 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 

1.8 Termin przyjmowania dokumentów: 

a) ścieżka I: 

• Dokumenty należy składać od dnia 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 w 

pokoju nr 89. 

• Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną 

skreślone z listy kandydatów.  

 

Termin rozmów kwalifikacyjnych 

• Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7) w drugiej 

połowie września, w tygodniu poprzedzającym wrześniowe posiedzenie Rady Wydziału. O 

dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.  

b) ścieżka II: terminy składania dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych określone w ogłoszeniu o 

otwarciu konkursu 

 

1.9 Opis postępowania rekrutacyjnego: 

a) ścieżka I: 

I. PROJEKT 

 

Kryteria oceny projektów badawczych składanych przez kandydatów na Studia Doktoranckie w 

rekrutacji otwartej 

Lp. Rodzaj kryterium Punktacja 

1 
Jasność sposobu sformułowania celu badania  

i postawionych hipotez 
0 – 4 

2 Nowatorstwo/oryginalność problematyki i/lub metodologii badań 0 – 4 



3 
Poprawność metodologiczna projektu (trafność doboru metod, poprawność 

proponowanych analiz statystycznych) 
0 – 4 

4 
Dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badania, 

osadzenie problemu w dotychczasowym dorobku dziedziny 
0 – 4 

5 Znaczenie problemu dla teorii/praktyki 0 – 4 

Ogólna punktacja 0 – 20 

 

Dodatkowe rekomendacje i opinie są wskazane wówczas, gdy kandydat nie jest absolwentem 

Wydziału Psychologii, gdy potencjalny opiekun pracy nie współpracował dotąd z kandydatem lub gdy 

kandydat pracował dłużej pod innym kierunkiem.   

 

II. DOROBEK 

Dokumentacja dotychczasowej aktywności kandydata, obejmuje:  

• publikacje lub maszynopisy tekstów złożonych do druku, poświadczenia aktywnego 

uczestnictwa w konferencjach itd.  

• poświadczenia udziału w projektach badawczych  

• informacje o innych gotowych produktach (programy komputerowe, eksperymentalne itd.)  

• inne formy aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym (pomoc przy organizacji konferencji, 

aktywność praktyczna w dziedzinie psychologii itd. ) 

• potwierdzenie znajomości języków obcych (przede wszystkim języka angielskiego) 

• informacja o średniej ocen ze studiów potwierdzona przez dziekanat. 

 

Kryteria oceny dotychczasowego dorobku kandydata 

Komisja bierze pod uwagę wszystkie osiągnięcia kandydata, które mogą być predyktorem jego 

przyszłych osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych. 

 

Lp. Rodzaj kryterium Punktacja 

1 Publikacje lub (w przypadku świeżych absolwentów) prace złożone do druku  0 – 2 

2 
Wystąpienia na konferencjach naukowych, w tym również konferencjach 
studenckich 

0 – 2 



3 

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 

4 Średnia ocen ze studiów 0 – 2 

5 
Inne formy udokumentowanej aktywności naukowej (np. działalność 
praktyczna, organizacyjna, organizacja konferencji, działalność w kole 
naukowym, znajomość języków obcych itd.) 

0 – 2 

Ogólna punktacja:  0 - 10 

 

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: 

a) Dyplom (zwykły czy z wyróżnieniem), czy zrobiony w terminie,  

b) Liczba dyplomów (kierunków studiów, które ukończył badany) 

c) Opinie o kandydacie i listy rekomendacyjne 

d) Inne dane zaczerpnięte z CV 

 

 

Udział poszczególnych kryteriów w ocenie kandydata 

1) 50% całościowej oceny stanowi ocena projektu badawczego dokonana według pięciu 

kryteriów, będąca uśrednioną oceną od pięciu członków Komisji. W przypadku, gdy jeden z 

członków Komisji jest równocześnie potencjalnym opiekunem pracy Komisja kieruje projekt 

do szóstego członka Komisji (Dziekana Wydziału). W przypadku trudności oceny projektu ze 

względu na jego wysoce specjalistyczny czy interdyscyplinarny charakter Komisja skieruje 

projekt do niezależnego recenzenta.  

2) 25% całościowej oceny stanowi ocena dotychczasowego dorobku naukowego kandydata 

dokonywana według pięciu kryteriów. Potencjalny opiekun którejkolwiek z prac wstrzymuje 

się od głosu, zastępuje go Dziekan Wydziału.  



3) 25% całościowej oceny stanowi wynik rozmowy kwalifikacyjnej, będący średnią z ocen pięciu 

członków Komisji: Potencjalny opiekun którejkolwiek z prac wstrzymuje się od głosu, 

zastępuje go Dziekan Wydziału.  

4) Dodatkowe informacje o kandydacie, rozstrzygające w przypadku wątpliwości decyzyjnych. 

 

Ogólna maksymalna liczba  punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 40 punktów.  

• Pełną listę kandydatów uporządkowanych według liczby uzyskanych punktów wraz z 

rekomendacjami, Komisja przedstawia Radzie Wydziału. Pięciu kandydatów, którzy uzyskają 

największą liczbę punktów otrzymuje roczne stypendium doktoranckie. 

• Pozostali zakwalifikowani kandydaci zostają przyjęci bez stypendium. Liczba corocznie 

przyjmowanych nowych doktorantów waha się między 10 a 15 doktorantów. Nowi 

doktoranci zostają przyjęci z dniem 1 października 2016 roku. 

b) 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. 

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. 

 

1.10 Termin ogłoszenia wyników:  

a) ścieżka 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.  

1.11 Miejsce ogłoszenia wyników: tablica ogłoszeń Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, 00-183 

Warszawa oraz konto kandydata w internetowym systemie rekrutacji (IRK) 

1.12 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2016 r. (kandydaci przyjęci w 
ramach ścieżki I lub ścieżki II) lub 1 luty 2017 r. (tylko w przypadku osób przyjętych w ramach ścieżki 
II).  
 


