WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE
WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII
–

studia stacjonarne, rok akademicki 2018/2019 –

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
1. Studia Doktoranckie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk humanistycznych w
dyscyplinie bibliologia i informatologia; doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o
mediach
3. Czas trwania studiów: 4 lata
4. Forma studiów: stacjonarne
5. Limit miejsc: 20 (bibliologia i informatologia: 10; nauki o mediach: 10)
6. Termin rejestracji w systemie IRK: od 15 do 29 czerwca 2018 roku
7. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK, z ręcznie dopisaną
na wydruku nazwą wybranego kierunku studiów,
b) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich albo (w przypadku absolwentów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia tuż
przed postępowaniem rekrutacyjnym) oprócz dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
– zobowiązanie do dostarczenia do dnia rozpoczęcia studiów (tj. do dnia 1 października 2018 r.)
dokumentu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
uzyskanego na podstawie odrębnych przepisów, pod rygorem nieprzyjęcia kandydata na studia
doktoranckie,
c) zaświadczenie o wynikach w nauce z całego okresu studiów (średnia ocen),
d) życiorys,
e) 1 zdjęcie,
f) informacja o znajomości języków obcych, potwierdzona certyfikatami wydawanymi przez
Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (poziom B2, C1 i C2) oraz
certyfikatami językowymi określonymi w załączniku do zarządzenia nr 59 Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1.12.2014 w sprawie certyfikacji biegłości językowej
(Monitor UW z 2014 r. poz. 25 z późn. zm.),
g) konspekt projektu badawczego,
h) udokumentowane informacje o aktywności naukowej, w tym: o publikacjach, pracach w
kołach naukowych, aktywnym udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach
i stażach naukowych.
8. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 7, z wyjątkiem pkt. 7 f, składane są w jęz. polskim.
9. Termin przyjmowania dokumentów: do 2 lipca 2018 roku
Dokumenty należy przesyłać na adres: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów
Doktoranckich, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa (decyduje data wpłynięcia przesyłki) lub
złożyć osobiście w Sekcji Toku Studiów, pok. 0.46
10. Opis postępowania rekrutacyjnego:
W postępowaniu rekrutacyjnym, które odbywa się w drodze konkursu, kandydat może uzyskać
do 50 punktów.
O przyjęciu na studia doktoranckie w ramach limitu miejsc decyduje pozycja na liście
rankingowej, wynikająca z liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydaci, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej* otrzymają mniej niż 10 punktów nie będą
przyjmowani na studia doktoranckie.
Kandydaci, beneficjenci „Diamentowego Grantu” (art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym; Dz.U. 2016, poz. 1842 z późn. zm.), którzy przedłożą
potwierdzone przez opiekuna naukowego sprawozdanie z realizacji objętego nim projektu,
otrzymują maksymalną liczbę punktów za aktywność naukową.
11. Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej: język polski
12. Kryteria i sposób oceny:
Obliczanie punktacji
Obliczanie
punktacji
wynikającej ze
średniej ocen

Studia
jednolite
Studia
dwustopniowe

Obliczanie punktacji
wynikającej ze znajomości
języków obcych
Obliczanie punktacji
wynikającej z ukończenia
studiów kierunkowych
Obliczanie punktacji
wynikającej z oceny aktywności
naukowej kandydata

Obliczanie punktacji
wynikającej z rozmowy
kwalifikacyjnej

Maksymalna liczba
punktów

Średnia ocen mnożona przez 2
Suma średniej ocen ze studiów pierwszego
i drugiego stopnia
Ocena na podstawie złożonych dokumentów
(0-5 punktów za język, zależnie od stopnia biegłości):
C2
5 punktów
C1
4 punkty
B2
3 punkty
Studia pierwszego stopnia
1 punkt
Studia drugiego stopnia
1 punkt
Studia jednolite magisterskie
2 punkty
Publikacja książkowa
2 punkty
Artykuł naukowy
1 punkt
Udokumentowana współorganizacja
1 punkt
konferencji naukowej
Inne udokumentowane formy
1 punkt
aktywności naukowej
Komunikatywność
0-2 punktów
Poprawne posługiwanie się
kategoriami naukowymi w obrębie
0-2 punktów
wybranej dyscypliny
Umiejętność logicznego formułowania 0-2 punktów
wypowiedzi
Umiejętność konceptualizacji
0-2 punktów
problemu badawczego
Umiejętność argumentowania
0-2 punktów
Merytoryczna ocena rozmowy na
0-10
temat projektu badawczego
punktów

Łączna liczba punktów:

10

10

2

8

20

50

13. Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie: brak
14. Termin ogłoszenia wyników: do 20 lipca 2018 r.
15. Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
– konta kandydatów w systemie IRK,
– tablica informacyjna studiów doktoranckich, ul. Bednarska 2/4, Warszawa.
16. Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2018 r.
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną
skreślone z listy kandydatów.
* Termin rozmowy kwalifikacyjnej 06 lipca 2018r. godz. 9.00 sala 0.07

