Uchwała nr 4/2008
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w sprawie
przyjęcia zasad rekrutacji w roku akademickim 2009/2010
1. Limit przyjęć na dzienne studia doktoranckie na rok akademicki 2009/2010 wynosi 5
osób.
2. Kandydaci na dzienne studia doktoranckie WNE składają dokumenty w Dziekanacie
(pok. 404) do dnia 10 września.
3.
-

-

Dokumenty te powinny zawierać:
podanie do dziekana WNE z poparciem kierownika wybranej katedry lub zakładu,
zaświadczenie o średniej ze studiów,
dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia
/§15 Reg. UW/ (w szczególnych przypadkach zaświadczenie o złożeniu pracy dotyczy to studentów odbywających w ostatnim roku studia na uczelniach za granicą),
konspekt projektu badawczego - tez rozprawy doktorskiej (patrz: Wskazówki w
sprawie przygotowywania projektów doktorskich). Konspekt projektu badawczego
musi być zatwierdzony (podpisany) przez potencjalnego promotora rozprawy, i
zawierać opinię o realności jego wykonania w ramach prac przez niego
koordynowanych,
CV,
kwestionariusz osobowy.
3 fotografie /§15 Reg. UW/
informację o znajomości języków obcych – wymagany jest certyfikat znajomości
języka na poziomie B2 /§15 Reg. UW/
informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach
naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach,
stażach /§15 Reg. UW/

4. Głównym przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest przedstawiony przez kandydata
konspekt projektu badawczego. Poza tym, w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia
się:
- średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów
magisterskich
- znajomość języków obcych
- obywatele polscy odbywają rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim
- aktywność naukową kandydata /§19 Reg. UW/.
5. W rozmowie kwalifikacyjnej może uczestniczyć, jako obserwator, potencjalny
promotor kandydata. Jeśli promotorem jest członek Komisji, to nie uczestniczy on w
głosowaniu nad danym kandydatem.
6. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawą odwołania może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu
rekrutacji. Decyzję podejmuje Rektor UW po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora UW jest ostateczna. /§ 20 pkt 1,2/

7. Wyniki rekrutacji na dzienne studia doktoranckie zostaną ogłoszone następnego dnia
po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej na tablicy informacyjnej dotyczącej studiów
doktoranckich w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz na stronie
internetowej www.wne.uw.edu.pl.
8. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie WNE UW dla obywateli Państw
Członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a
także dla obywateli krajów trzecich przeprowadzana jest w identyczny w sposób jak w
przypadku obywateli polskich /§8 pkt d/ , z uwzględnieniem oceny przydatności
kandydatów do prowadzenia ćwiczeń do przedmiotów objętych programem studiów
na WNE UW; rozmowa kwalifikacyjna może się odbywać w języku polskim lub
angielskim

