Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2022 Senatu UKSW
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW
na rok akademicki 2022/2023

Rejestracja kandydatów w systemie IRK
15.06.2022 – 18.08.2022

Rozmowy kwalifikacyjne
05.09.2022 – 09.09.2022

Publikacja list rankingowych
15.09.2022

Wydanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu
15.09.2022 – 16.09.2022

Składanie oryginałów dyplomów magisterskich
15.09.2022 – 20.09.2022
20.09.2022 - 23.09.2022 - dotyczy tylko kandydatów z listy rezerwowej

Publikacja listy doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW 2022/2023
do 30 września 2022 roku do godziny 15:00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5/2022 Senatu UKSW
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Oświadczenie

Ja,

………………………………………………………………………………,

numer

PESEL

………………………………………………………………, będąc kandydatem do Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w roku akademickim 2022/2023
oświadczam, co następuje:

1) Jestem/nie

jestem*

uczestnikiem

studiów

doktoranckich,

w ………………………………………………………………. (wskazać jednostkę naukową)
w dyscyplinie ………………………….........................................................
2) Wszcząłem/nie

wszcząłem*

przewodu

doktorskiego,

w

dyscyplinie

…………………………………………………………………………………………………
w …………………………………………………………… (wskazać jednostkę naukową).
3) Podjąłem starania / nie podjąłem* starań o przyjęcie do szkoły doktorskiej innej niż Szkoła
Doktorska UKSW. (W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę wskazać jednostkę naukową)
………………………………………………………………………………………………..

………………………………
Czytelny podpis kandydata

*Niewłaściwe skreślić.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2022 Senatu UKSW
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Oświadczenie1

Ja,

………………………………………………………………………………,

numer

PESEL

………………………………………………………………, będąc rekomendowanym do przyjęcia do
Szkoły Doktorskiej UKSW oświadczam, że w roku akademickim 2022/2023 będę odbywał/odbywała
kształcenie jedynie w ramach Szkoły Doktorskiej UKSW oraz, że nie odbywam kształcenia
zmierzającego do uzyskania stopnia naukowego doktora w innym podmiocie systemu szkolnictwa
wyższego w Polsce.

……………………………….
Czytelny podpis kandydata

1

Oświadczenie składają kandydaci rekomendowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UKSW wraz z oryginałem
dyplomu magisterskiego.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5/2022 Senatu UKSW
z dnia 20 stycznia 2022 r.

Oświadczenie2

Ja,

………………………………………………………………………………,

………………………………………………………………

przystępując

numer
do

PESEL

postępowania

rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UKSW w roku akademickim 2022/2023 w dyscyplinie nauki
teologiczne/prawo kanoniczne* oświadczam, iż nie posiadam stopnia licencjata kościelnego w
rozumieniu przepisów prawa kościelnego oraz że zobowiązuje się uzyskać stopień licencjata
kościelnego do dnia ……………………...

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej
UKSW nie jest możliwe uzyskanie stopnia licencjata kościelnego.

……………………………….
Czytelny podpis kandydata
*Niewłaściwe skreślić.

2
Oświadczenie składają kandydaci w dyscyplinach kościelnych: prawo kanoniczne i nauki teologiczne, jeśli nie
posiadają stopnia licencjata kościelnego w rozumieniu przepisów kościelnych.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 5/2022 Senatu UKSW
z dnia 20 stycznia 2022 r.

…………………………………
(miejsce i data)

.................................................
(imię i nazwisko kandydata/kandydatki do Szkoły Doktorskiej UKSW w Warszawie)

...................................................
(imię i nazwisko opiekuna naukowego)

..................................................
(dyscyplina opiekuna naukowego)

Rekomendacja projektu badawczego

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………
(czytelny podpis opiekuna naukowego)
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Oświadczenie opiekuna naukowego

Ja,..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

oświadczam, co następuje:
1) jestem gotowy/gotowa sprawować opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej
kandydata/kandydatki w przypadku jego/jej przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UKSW;
2) w dniu złożenia oświadczenia pozostaję wyznaczonym promotorem dla ….. doktorantówi;
3) w okresie ostatnich pięciu lat nie byłem/byłam promotorem czterech doktorantów, którzy
zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
4) w okresie ostatnich pięciu lat nie sprawowałem/nie sprawowałam opieki nad przygotowaniem
rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały
pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce;

…………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

i

Do podawanej liczby doktorantów należy zaliczyć osoby kształcące się w szkołach doktorskich, uczestników studiów
doktoranckich oraz kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
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