
1. Jednostka prowadz ąca studia doktoranckie: 
Wydział Psychologii 

 
1.1. Nazwa studiów:  

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Psychologii 
 
1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk społecznych w zakresie 

psychologii 
 

1.3. Czas trwania studiów: 4 lata 
 

1.4. Forma studiów: stacjonarne 
 

1.5. Limit miejsc:  
Rekrutacja otwarta: do 14 osób (50% ze stypendium), przy uwzględnieniu minimalnego progu 
punktowego.  

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: od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.  
Doktoranci rekrutowani w ramach programów badawczych – w zależności od terminu otwarcia 
konkursu (4 terminy: luty, maj, wrzesień i listopad). 
 

1.7. Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, 
b) podanie o przyjęcie na studia,  
c) wypełniony kwestionariusz osobowy,  
d) 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 
niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na 
studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

e) życiorys, 
f) 3 zdjęcia,  
g) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego na 

studia doktoranckie, 
h) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, 
i) informację o znajomości języków obcych, 
j) opis zainteresowań naukowych kandydata i projekt pracy doktorskiej (wstępna propozycja 

projektu badawczego) wraz z akceptacją projektu przez potencjalnego opiekuna będącego 
samodzielnym pracownikiem naukowym Wydziału oraz opinią potencjalnego opiekuna 
dotyczącą kandydata na studia doktoranckie. 
Projekt pracy doktorskiej powinien obejmować: 
- zwięzłe wprowadzenie teoretyczne z odniesieniami do literatury (uzasadnieni 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 
(30.000 znaków (2.000 znaków na stronę) ze spacjami, wraz z załącznikami i bibliografią).  

k) informacja o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach badawczych 
w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, 
nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych, 



l) jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia doktoranckie była orzeczona 
kara dyscyplinarna lub została ona skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne, osoba ta jest zobowiązana zamieścić o tym wyraźną informację. 
 

1.8. Dokumenty, które nale ży zło żyć wraz z tłumaczeniem na j ęzyk polski:  nie dotyczy 
 

1.9. Termin przyjmowania dokumentów: od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 
w pokoju 89.  
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną 
skreślone z listy kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na Wydziale Psychologii 
(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,  
Doktoranci zrekrutowani w ramach programów badawczych - terminy składania dokumentów 
oraz rozmów kwalifikacyjnych określone w ogłoszeniu o otwarciu konkursu.  
Rekrutacja osób przyjętych do realizacji grantów może odbywać się kilka razy w roku 
akademickim (osoby zrekrutowane otrzymują następnie decyzje o przyjęciu na studia, które 
jednak mogą rozpocząć się wyłącznie z początkiem semestru (1 października 2018 r. 
lub 16 lutego 2019 r.). 

 
1.10. Opis post ępowania rekrutacyjnego:  

1) Rekrutacja otwarta:  
Członkowie Komisji Rekrutacyjnej zapoznają się z dokumentacją i oceniają niezależnie 
kandydatów w czterech obszarach – projekt, aktywność naukowa, średnia ze studiów, 
znajomość języków obcych. W wyznaczonym terminie odbywa się rozmowa 
kwalifikacyjna z kandydatem – jej przebieg jest także oceniany przez każdego członka 
komisji. Ocena dokonana przez poszczególnych członków komisji rekrutacyjnej jest 
niejawna. 

2) Kandydaci zrekrutowani do realizacji projektów badawczych:  
Kryteria oceny kandydatów są określone w ogłoszeniu o otwarciu konkursu i mogą być 
zależne od wymagań zewnętrznych instytucji finansujących stypendium naukowe. Ich 
przyjęcie na studia doktoranckie odbywa się zgodnie z § 15 uchwały Senatu UW z dnia 
18 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia 
doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019. 

3) 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. 

 
1.11. Język post ępowania kwalifikacyjnego, w tym rodzaj kwalifikacji : język polski 
 
1.12. Kryteria i sposób oceny:  

Rekrutacja otwarta: 
1) Ocena projektu: 

a) jasność sposobu sformułowania celu badania i postawionych hipotez: od 0 do 4 
punktów, 

b) nowatorstwo/ oryginalność problematyki i/lub metodologii badań: od 0 do 4 punktów, 
c) poprawność metodologiczna projektu (trafność doboru metod, poprawność 

proponowanych analiz statystycznych): od 0 do 4 punktów, 
d) dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badania, osadzenie 

problemu w dotychczasowym dorobku dziedziny: od 0 do 4 punktów, 
e) znaczenie problemu dla teorii/ praktyki: od 0 do 4 punktów, 

Ogólna punktacja za projekt badawczy od 0 do 20 punktów. 
2) Ocena aktywności naukowej 

Dokumentacja dotychczasowej aktywności kandydata obejmuje: 
a) publikacje naukowe i popularnonaukowe (w tym prace przyjęte do druku) 

od 0 do 2 punktów, w zależności od liczby publikacji, rangi wydawnictwa 
(z uwzględnieniem list MNiSW czy publikacja była recenzowana) i roli kandydata 
publikacji 



b) wystąpienia na konferencjach naukowych, w tym również konferencjach studenckich: 
od 0 do 2 punktów 
0,5 – poster konferencja polska 
1 pkt – poster konferencja międzynarodowa 
1 pkt – wystąpienie konferencja polska 
2 pkt – wystąpienie konferencja międzynarodowa 

c) uczestnictwo (udokumentowane) w programach badawczych, opracowanie narzędzi 
badawczych programów eksperymentalnych i innych programów pomocnych 
w prowadzeniu badań, analizie wyników: od 0 do 2 punktów, 1 punkt za jeden projekt 

d) inne formy udokumentowanej aktywności naukowej (np. działalność organizacyjna 
bezpośrednio związana z badaniami naukowymi i zastosowaniem nauki, organizacja 
konferencji, działalność w kole naukowym): od 0 do 1 punktu, 0,25 pkt za jedną 
aktywność.  

3) Średnia ocen ze studiów 
4.5 – 5.0 2 punkty 
4.0 – 4.49 1 punkt 
Poniżej 4.0 0 punktów 

4) Znajomość języków obcych (od 0 do 1 punktu): 
Znajomość języka obcego udokumentowana certyfikatem: 
Poziom C1 0.5 pkt 
Poziom C2 (lub jeden język B2 a drugi C1) 1 pkt 
Ogólna punktacja za aktywność naukową, średnią ocen i znajomość języków obcych 
wynosi od 0 do 10 punktów.  

5) 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 oraz 
wyrobieniu sobie ogólnego wrażenia o kandydacie. Każdy z członków Komisji dokonuje 
punktacji wyniku rozmowy w skali od 0 do 10 punktów. 

6) Udział poszczególnych kryteriów w ocenie kandydata 
a) 50% całościowej oceny stanowi ocena projektu badawczego 
b) 25% całościowej oceny stanowi ocena dotychczasowego dorobku naukowego 

kandydata 
c) 25% całościowej oceny stanowi wynik rozmowy kwalifikacyjnej . 

Ocena końcowa kandydata stanowi średnią z ocen poszczególnych członków komisji.  
7) Ogólna maksymalna liczna punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 40 punktów. 
Minimalny próg punktowy wymagany od przyjęcia na studia doktoranckie wynosi 20 punktów. 
 

1.13. Minimalny próg punktowy do przyj ęcia kandydata na studia doktoranckie: 20 punktów 
 

1.14. Termin ogłoszenia wyników: ogłoszenie wyników nastąpi po wrześniowym posiedzeniu 
Rady Wydziału. O dokładnym terminie kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym 
terminie.  
 

1.15. Miejsce ogłoszenia wyników post ępowania rekrutacyjnego: 
- Indywidualne konta kandydatów w systemie IRK, 
- Wydziału Psychologii ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, 
- strona internetowa: http://www.psych.uw.edu.pl 
 

1.16. Termin rozpocz ęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.  
 

1.17. Rekrutacja na studia doktoranckie poza limite m miejsc na podstawie § 15 ust. 1 
uchwały: TAK 

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarcz ą wymaganych dokumentów, zostan ą 
skre ślone z listy kandydatów.  


