
Załącznik 

Do uchwały nr … Senatu UW z dnia ………. 

w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie 

na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2015/2016 

 

1. Wydział 

Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział Historii i Wydział Biologii 

w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW 

1.1 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: 

doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii, doktora nauk humanistycznych w 

zakresie bibliologii i informatyki, doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii, doktora 

nauk humanistycznych w zakresie historii, doktora nauk humanistycznych w zakresie historii 

sztuki, doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce. 

1.2 Kierunek/specjalność studiów: 

archeologia, historia, historia sztuki, epigrafika, humanistyka cyfrowa, zastosowanie nauk 

przyrodniczych w archeologii  

1.3 Czas trwania studiów: 4 lata 

1.4 Forma studiów: stacjonarne 

1.5 Limit miejsc: 6 

1.6 Termin rejestracji w systemie IRK: Od 01. września do 7. października 2016 

1.7 Wymagane dokumenty: 

1. - Podanie, 

2. - Życiorys, 

3. - Opinia samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Historycznego UW – złożona 

osobno przez opiniodawcę 

4. - Kwestionariusz osobowy 

5. - Trzy fotografie 

6. - Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia 



7. - Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (potwierdzone przez dziekanaty – 

średnie w toku studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) 

8. - Informacje o znajomości języków obcych 

9. - Opis dorobku i zainteresowań 

10. - Informacje o aktywności naukowej z dołączonym spisem prac publikowanych, kopiami prac 

wydrukowanych i złożonych do druku (potwierdzenie z redakcji) 

11. - Zarys projektu badawczego 

12. - Egzemplarz pracy magisterskiej 

 

1.8 Termin przyjmowania dokumentów: do 07.10.2016 

1.9 Sposób przeprowadzania rekrutacji (nr. rozmowa kwalifikacyjna, esej itd.): 

Zasady kwalifikacji: 

Ocena projektu: 0-4 punkty 

Średnia ocen ze studiów magisterskich: 

Poniżej 4,0 – 0 punktów 

Między 4,0-4,5 – 1 punkt 

Powyżej 4,5 -  2 punkty 

Udokumentowana znajomość języków obcych: 1 język – 1 punkt 

Publikacje naukowe: 0-3 punkty 

Odbyte konferencje naukowe: 0-2 punkty 

Rozmowa kwalifikacyjna: 0-24 punkty 

 

1.10 Termin ogłoszenia wyników: do 25.10.2016 

1.11 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 

Internet (www.novae.uw.edu.pl), siedziba Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-

Wschodniej, pokój A20 

 

1.12 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 01.11.2016 


