UCHWAŁA NR 117/2019
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020
Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 101/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej
kształcenie w roku akademickim 2019/2020 wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Poza limitem miejsc, o którym mowa w ust. 5, do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte
osoby, dla których finansowanie stypendium doktoranckiego zapewnione jest z innych źródeł
niż subwencja, o której mowa w art. 366 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

2)

w szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prostuje się
następujące błędy:
a)

w zasadach rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego w pkt. 7
zamiast „1) ocena projektu badawczego, związanego z tematyką planowanej rozprawy
doktorskiej (0-35 pkt.) [Załącznik nr 1a i 1b Formularzy do zasad rekrutacji niniejszej
uchwały];” powinno być „1) ocena projektu badawczego, związanego z tematyką
planowanej rozprawy doktorskiej (0-35 pkt.) [formularz nr 1 i 2];”,

b)

w zasadach rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Matematyki po pkt. 8 zamiast
„Kandydaci zagraniczni muszą dostarczyć dokumenty niezbędne przy ubieganiu się
o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Matematyki wymienione powyżej w punktach od
1 do 7.” powinno być „Kandydaci zagraniczni muszą dostarczyć dokumenty niezbędne
przy ubieganiu się o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Matematyki wymienione
powyżej w punktach od 1 do 8.”,

c)

w zasadach rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury:
 w ogólnych zasadach rekrutacji zamiast „Maksymalnie kandydaci otrzymać mogą
28 pkt.” powinno być „Maksymalnie kandydaci otrzymać mogą 26 pkt.”,
 w szczegółowych zasadach rekrutacji w pkt. 2b zamiast „punkty za aktywność
naukową kandydata w trakcie studiów I i II stopnia,” powinno być „punkty za
aktywność naukową kandydata,”,

d)

w zasadach rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Pedagogiki w kryteriach przyznawania
punktów zamiast „Maksymalna możliwa liczba punktów do osiągnięcia: 35 pkt.”
powinno być „Maksymalna możliwa liczba punktów do osiągnięcia: 33 pkt.”,

e)

w zasadach rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Filozofii oraz Kolegium Doktorskiego
Socjologii w wymaganych dokumentach w pkt. 6 zamiast „6. certyfikat lub
zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub
równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne,
międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są
kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie
edukacji lub jest językiem ojczystym;” powinno być „6. certyfikat lub zaświadczenie
potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE,
TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe
certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla
których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub
jest językiem ojczystym;”,

f)

w zasadach rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji:
 w śródtytułach zamiast „również dla kandydatów aplikujących w ramach program
STER” powinno być „również dla kandydatów aplikujących w ramach programu
STER”,
 w wymaganych dokumentach w pkt. 6 zamiast „6. certyfikat lub zaświadczenie
potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym
(FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne,
międzynarodowe certyfikaty), a dla aplikujących w ramach programu STER C1
(CAE, TOEFL- 95, IELTS 7,0, BEC Higher i inne równoważne, międzynarodowe
certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla
których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji
lub jest językiem ojczystym;” powinno być „6. certyfikat lub zaświadczenie
potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym
(FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage i inne równoważne,
międzynarodowe certyfikaty), a dla aplikujących w ramach programu STER C1
(CAE, TOEFL- 95, IELTS 7,0, BEC Higher i inne równoważne, międzynarodowe
certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla
których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji
lub jest językiem ojczystym;”,
 na liście zagadnień egzaminacyjnych w pkt. 4 zamiast „4. Media masowe we
współczesnym świcie” powinno być „4. Media masowe we współczesnym świecie”;

3)

w zasadach rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych dodaje się § 7a
w brzmieniu:
„§ 7a.1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Doktorat
wdrożeniowy” uruchamianego na podstawie art. 376 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) mogą zostać
przyjęci w razie spełnienia wymagań określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz
uzyskania pozytywnej opinii Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Opinia ta zostaje wydana
na podstawie przedłożonych przez kandydata dokumentów oraz przeprowadzonej z nim
rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w ramach wybranej przez kandydata specjalności,
o której mowa w § 5 ust. 2, w oparciu o 3 wylosowane przez kandydata pytania spośród 100
pytań przewidzianych dla danej specjalności. Przepisy § 5 ust. 1 pkt b2, § 5 ust. 3 stosuje
się odpowiednio.
3. Kandydaci przyjęci w trybie § 7a ust. 1 i 2 nie zmniejszają limitów, o których mowa
w § 1.
4. Kandydaci otrzymują stypendium doktorskie wyłącznie w ramach środków uzyskanych w
ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” uruchamianego na podstawie art. 376 ust. 1 i 2
pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

4)

formularze nr 5-9 otrzymują brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 29 maja
2019 r.

Przewodniczący Senatu UWr
Rektor: prof. A. Jezierski
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Załącznik do uchwały Nr 117/2019 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.

Formularz nr 5

DEKLARACJA
GOTOWOŚCI PODJĘCIA SIĘ OPIEKI PROMOTORSKIEJ
NAD KANDYDATKĄ / KANDYDATEM
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia Pani/Pana …………………………………………………………………….
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia w

Kolegium

Doktorskim Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2019/2020 podejmę się opieki
promotorskiej nad jej/jego pracą naukową.

Wrocław, dnia ………………………

Podpis

-1-

Formularz nr 6

………………………………………………, dnia ………… r.
(miejscowość)

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy: …………………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
PODANIE
o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium
Doktorskiego* ……………………………………………………………………………………
Proszę o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej
kształcenie w roku akademickim …………………………

Nazwa studiów doktoranckich: Kolegium Doktorskie*
……………………………………………………………………
Dyscyplina naukowa ……………………………………………………………………
Wydział: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut: ……………………………………………………………………
Promotor: ……………………………………………………………………
Przewidywana tematyka rozprawy doktorskiej: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:

……………………………………………..
podpis kandydata

* dotyczy tylko Kolegiów Doktorskich: Pedagogiki; Psychologii; Historii; Archeologii, Sztuki i Kultury
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Formularz nr 7

………………………………………………………………, dnia ……………… 20…… r.
(miejscowość)

(imię i nazwisko, tytuł naukowy, jednostka)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Opinia o pracy magisterskiej*

..........................................................
podpis wydającego opinię

* dotyczy tylko Kolegiów Doktorskich: Pedagogiki; Psychologii; Historii; Archeologii, Sztuki i Kultury
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Formularz nr 8

………………………………………………………………, dnia ……………… 20…… r.
(miejscowość)
Opiekun Naukowy:
(imię i nazwisko, tytuł naukowy, jednostka)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Opinia opiekuna naukowego*

Oświadczam, że w przypadku pozytywnego zakwalifikowania przez Wydziałową Komisję
Rekrutacyjną Pana/Pani ………………………………………………………………………………………………………………
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia w
Doktorskim*

……………………………………………………………………,

wyrażam

zgodę

na

Kolegium
przyjęcie

obowiązków promotora rozprawy doktorskiej w/w kandydata.

……………………………………………………………………
podpis opiekuna naukowego

* dotyczy tylko Kolegiów Doktorskich: Pedagogiki; Psychologii; Historii; Archeologii, Sztuki i Kultury
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Formularz nr 9

PROJEKT PRACY DOKTORSKIEJ*
(przykładowy wzór !)
Imię i nazwisko kandydata:
Imię i nazwisko opiekuna naukowego:
Instytut/Katedra:
Proponowany temat pracy doktorskiej:
Zwięzły opis projektu uwzględniający specyfikę dyscypliny
a. istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań;
b. cel naukowy pracy (jaki problem doktorant podejmuje się
rozwiązać, co jest jego istotą, co uzasadnia jego podjęcie);
c. metodyka/metodologia;
d. harmonogram pracy.

………………………………

……….……………………………….

podpis kandydata

podpis opiekuna naukowego

* dotyczy tylko Kolegiów Doktorskich: Pedagogiki; Psychologii; Historii; Archeologii, Sztuki i Kultury
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