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Załącznik nr 1 
 do Zasad, warunków i trybu rekrutacji  

do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych 
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 

w roku akademickim 2023/2024 

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym 

i szczegółowe kryteria oceny kandydatów 

[Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym] 

§ 1 

1. Kandydat zobowiązany jest załączyć w elektronicznym systemie rekrutacyjnym następujące 

dokumenty w formie dokumentowej (w formacie pdf lub jpg): 

1) podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zawierające określenie Dyscypliny1, w której 

kandydat ubiega się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz list motywacyjny skierowany do 

właściwej Komisji Rekrutacyjnej w danej Dyscyplinie;  

2) dyplom ukończenia studiów, uprawniający do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, 

przez co należy rozumieć: 

a) dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia w przypadku ukończenia 

jednolitych studiów magisterskich albo dyplom potwierdzający kwalifikacje pierwszego 

i drugiego stopnia w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i drugiego 

stopnia lub 

b) inny dokument potwierdzający ukończenie uczelni za granicą uprawniający do podjęcia 

kształcenia na poziomie szkoły doktorskiej w państwie, w którym został wydany lub 

uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - wraz z suplementem 

przedstawiającym listę przedmiotów zaliczonych w czasie jednolitych studiów 

magisterskich albo studiów pierwszego stopnia wraz z ich oceną lub oficjalny transkrypt 

ocen, a w przypadku ich braku – kserokopia indeksu zawierająca informację o średniej 

ocen lub inny dokument zawierający nazwy kursów, otrzymane oceny oraz informację 

o średniej ocen. W przypadku braku informacji o średniej ocen w suplemencie do 

dyplomu niezbędne jest dostarczenie oddzielnego zaświadczenia; 

c) w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 2 Uchwały Rekrutacyjnej, nieuregulowanych 

w lit. b – dokumentacja uzasadniająca spełnienie przesłanek, o których mowa w § 8 ust. 

2 pkt 1 Uchwały Rekrutacyjnej, zaświadczenie o ukończeniu studiów w roku 

akademickim 2022/2023, zaświadczenie wydane po przeprowadzeniu postępowania 

                                                
1 Zgodnie z definicją określoną w § 1 ust. 3 Uchwały Rekrutacyjnej. 
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nostryfikacyjnego albo zaświadczenie po przeprowadzeniu postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie wraz z oświadczeniem, w 

którym kandydat zobowiązuje się do przedłożenia określonego zaświadczenia w 

terminie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2023 roku bądź w innym terminie 

ustalonym decyzją Dyrektora ISD; 

3) w przypadku wykazywania dodatkowych umiejętności lub osiągnięć związanych z Dyscypliną, 

w której kandydat ubiega się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej - dokumenty potwierdzające: 

a) znajomość języków obcych - certyfikaty, których wykaz stanowi załącznik nr 4 do Uchwały 

Rekrutacyjnej; 

b) udział w projektach badawczych - decyzja o przyznaniu grantu lub kopia umowy grantowej 

lub zaświadczenie określające charakter udziału w grancie; 

c) udział w stażach i praktykach w ośrodkach naukowych i klinicznych niebędące praktykami 

zawodowymi – opinia opiekuna praktyk lub stażu wraz z informacjami o zakresie 

obowiązków lub aktywności kandydata i czasie trwania praktyki lub stażu; czynny udział w 

konferencjach (wraz z abstraktem doniesień konferencyjnych kandydata i dokumentem 

lub certyfikatem potwierdzającym czynny udział); 

d) publikacje naukowe przyjęte do druku lub opublikowane (artykuł w czasopiśmie: pierwsza 

strona artykułu, książka: strona tytułowa i strona wydawnicza, rozdział w książce: spis 

treści i pierwsza strona artykułu);  

e) czynne uczestnictwo w pracach kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna 

koła naukowego; 

f) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub inne dokumenty poświadczające 

dokonania kandydata w zakresie Dyscypliny, w której kandydat ubiega się o przyjęcie do 

Szkoły Doktorskiej, tj. dokumenty poświadczające uzyskane nagrody i wyróżnienia, w tym 

nagrody Dziekana, Rektora, Ministra, Towarzystw Naukowych lub nagród w konkursach 

projektowych i artystycznych; 

4) w przypadku dyscypliny artystycznej - sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki także: 

portfolio prac projektowych lub plastycznych kandydata, wykaz wystaw, w których 

uczestniczył lub które organizował kandydat, wykaz opublikowanych lub 

wzmiankowanych prac projektowych lub plastycznych oraz wykaz otrzymanych nagród i 

wyróżnień.  

5) konspekt rozprawy doktorskiej, w języku polskim lub angielskim, przygotowany zgodnie z 

kryteriami określonymi § 3 ust. 1 pkt 1 poniżej; 
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6) formalną akceptację potencjalnego promotora oraz kierownika centrum badawczego lub 

grupy badawczej lub grupy artystycznej a w przypadku dyscypliny naukowej psychologia 

centrów badawczych lub wdrożeniowych, z którym kandydat będzie współpracował, jeśli 

zostanie przyjęty do Szkoły Doktorskiej - na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały 

Rekrutacyjnej. 

2. Nieprzedłożenie dokumentów poświadczających w sposób jednoznaczny osiągnięcia lub 

umiejętności kandydata może skutkować nieprzyznaniem punktów w danej kategorii. 

3. W przypadku, gdy kandydat do Szkoły Doktorskiej w procesie rekrutacji przedkłada dokumenty 

sporządzone w języku obcym (z wyłączeniem dokumentów sporządzonych w języku angielskim), 

konieczne jest dostarczenie ich tłumaczenia na język polski dokonanego przez:  

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości lub;  

2) tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w UE, EFTA, OECD lub;  

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w 

którego systemie edukacji wydano maturę zagraniczną lub;  

4) akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, 

na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano maturę zagraniczną lub;  

5) tłumacza zwykłego niespełniającego  wymogów zawartych w pkt 1-4, przy czym tłumaczenie 

musi być opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza. 

4.  Dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą powinny być: 

1) opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg 

legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze dnia 5 

października 1961 roku albo 

2) poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach. 

5. Jeżeli na dyplomie ukończenia studiów uzyskanym za granicą brak jest adnotacji stwierdzającej 

uprawnienie do kontynuacji kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego 

działa uczelnia, która ten dyplom wydała, należy dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia. 

6. Jeżeli w dniu rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dyplomu ukończenia studiów wraz z 

suplementem – oprócz zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, dołącza pisemne 

oświadczenie, w którym zobowiązuje się do doręczenia kserokopii dyplomu wraz z 

suplementem oraz ich oryginałami do wglądu w terminie do końca października 2023 roku. 

§ 2 

Po dokonaniu elektronicznej rejestracji i załączeniu niezbędnych dokumentów, kandydat przedkłada 

poniższe, wymagane dokumenty (oryginały do wglądu po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej) do 

właściwego Biura ISD w Warszawie lub we Wrocławiu: 
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1) kopie dokumentów, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 1-6;  

2) jedną kolorową fotografię (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego) w 

formie dokumentowej (w formacie pdf lub jpg); 

3) wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową – wydruk z elektronicznego formularza w 

elektronicznym systemie rekrutacyjnym; 

4) dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych). Opłata ta 

powinna zostać dokonana najpóźniej w dniu upływu terminu składania dokumentów, czyli do  

dnia 16 czerwca 2023 roku. Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów ukończonych 

na Uniwersytecie SWPS (tj. absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi po 

przeprowadzeniu przez Uczelnię postępowania rekrutacyjnego, niezależnie od jego wyników; 

5) oświadczenie dotyczące pozostawania w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela 

akademickiego lub pracownika naukowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik do 

Dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym i szczegółowych kryteriów oceny 

kandydatów). 

[Szczegółowe kryteria oceny] 

 § 3 

1. Komisje Rekrutacyjne dokonują oceny kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria, 

istotne z punktu widzenia Dyscypliny, którą kandydat wskazał w postępowaniu rekrutacyjnym do 

Szkoły Doktorskiej:  

1) zarys konspektu rozprawy doktorskiej (maksymalnie 2 strony A4, pojedyncza interlinia) 

zawierający: planowany tytuł pracy; dane promotora naukowego: tytuł, stopień naukowy, 

imię i nazwisko; zarys zagadnienia, a w szczególności: stan wiedzy, uzasadnienie wyboru 

problematyki badawczej, co będzie przedmiotem badania, cel badania, opis materiału 

badawczego i metodyki, która będzie służyła do uzyskania wyników, spójność argumentacji, 

przejrzystość wywodu, opis aktualnego stanu badań wraz z bibliografią istotną dla 

osiągnięcia celu badań, informację o spodziewanych wynikach (możliwe jest dołączenie 

posiadanych wyników wstępnych w formie aneksu jako informacje dodatkowe). Opis zawiera 

bibliografię, której nie wlicza się do limitu znaków. Punktacja: do 60 pkt uwzględnia: 

a) badawczy  charakter projektu rozprawy doktorskiej; 

b) możliwość realizacji projektu rozprawy doktorskiej (biorąc pod uwagę czas trwania 

kształcenia, koszty badań, itp.); 

c) spełnianie kryterium badań podstawowych - badania podstawowe rozumiane jako prace 

empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy 
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o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie 

zastosowanie komercyjne; 

d) nowatorski charakter projektu oraz wpływ jego realizacji na rozwój Dyscypliny. 

2) dorobek kandydata - punktacja uwzględnia: 

a) podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zawierające list motywacyjny uwzględniający 

motywy kandydata do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, krótki opis własnych 

kompetencji do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, uzasadnienie wyboru 

Dyscypliny. Punktacja: 0 do 5 pkt; 

b) ocenę wyników dotychczasowej edukacji kandydata, w tym ukończonych studiów (biorąc 

pod uwagę średnią ocen uzyskanych w czasie studiów), lub innych form kształcenia (np. 

studiów podyplomowych) oraz odbytych kursów, znajomość nowożytnych języków 

obcych, potwierdzoną certyfikatami lub dokumentami, których wykaz stanowi załącznik 

nr 4 do Uchwały Rekrutacyjnej. Najwyższą ocenę punktową mogą uzyskać kandydaci, 

których dotychczasowa edukacja jest powiązana z tematyką doktoratu. Punktacja: 0 do 5 

pkt; 

c) dorobek publikacyjny i udział w konferencjach naukowych. Punktacja będzie uwzględniała 

tylko konferencje z aktywnym udziałem kandydata (prezentacja w postaci referatu lub 

plakatu). W przypadku materiałów potwierdzających aktywność naukową odnoszących 

się do publikacji naukowych, nie więcej niż dwa pełne skany – uznanych przez siebie za 

najważniejsze – artykułów lub rozdziałów w pracach zbiorowych; potwierdzeniem 

pozostałych publikacji kandydata są skany stron tytułowych. W przypadku dyscypliny 

artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dodatkowej ocenie podlega także 

dorobek projektowy lub artystyczny kandydata. Ocena ta będzie dokonywana na 

podstawie: przedłożonych prac projektowych lub plastycznych; wykazu wystaw, w 

których kandydat uczestniczył, lub które zorganizował, publikacji lub wzmiankowania prac 

projektowych lub plastycznych kandydata.  Punktacja: 0 do 10 pkt; 

d) praktyki i staże w ośrodkach naukowych, klinicznych (niebędące praktykami 

zawodowymi) instytucjach kultury, organizacjach pożytku publicznego, innowacyjnych 

przedsiębiorstwach, udział w realizacji projektów grantowych, opracowanie narzędzi 

badawczych, działalność dydaktyczna, aktywność w kołach naukowych itp. oraz istotne 

osiągnięcia zawodowe mające wartość dla podejmowanego kształcenia w Szkole 

Doktorskiej. Najwyższą punktację kandydata może otrzymać za udział w grantach 

badawczych, projektach i stażach finansowanych z krajowych i międzynarodowych źródeł 



 

6 

finansowania nauki, kultury lub innowacji (NCN, NCBiR, FNP, MEiN, NAWA, MKiDN, UE). 

Punktacja: 0 do 10 pkt; 

3) uzyskane nagrody i wyróżnienia, w tym nagrody Dziekana, Rektora, Ministra, Towarzystw 

Naukowych, lub nagród w konkursach projektowych i artystycznych. Punktacja: 0 do 5 pkt; 

4) wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której w szczególności bierze się pod uwagę 

kompetencje kandydata istotne z perspektywy prowadzonych badań, uzasadnienie trafności 

wyboru Dyscypliny oraz metodologii dla zaproponowanych problemów badawczych, a także 

motywację i przygotowanie merytoryczne kandydata do podjęcia kształcenia. Rozmowa jest 

prowadzona w języku polskim lub angielskim, zaś w dyscyplinie naukowej psychologia - 

wyłącznie w języku angielskim. Rozmowa może zawierać następujące elementy: rozmowa na 

temat pracy dyplomowej kandydata (zrozumienie tematu, hipotez badawczych i ich 

realizacji, otrzymanych wyników i wniosków); pytania dotyczące dorobku naukowego i 

przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w 

tym przedmiotów związanych z tematyką rozprawy doktorskiej; pytania dotyczące projektu 

doktorskiego i innych informacji zawartych w dokumentacji załączonej przez kandydata, 

prezentację mającą związek z projektem badawczym, która nie stanowi jednak powtórzenia 

tego, co zostało zapisane w projekcie. Jej celem jest przedstawienie zagadnienia 

badawczego, osadzenia go w szerszym kontekście itd. w połączeniu z oceną predyspozycji 

badawczych kandydata. Jeżeli Komisja Rekrutacyjna uzna, że kandydat, o którym mowa w § 

8 ust. 6 - 8 Uchwały Rekrutacyjnej, w sposób niewystarczający przygotował i przedstawił w 

języku angielskim podczas rozmowy kwalifikacyjnej konspekt rozprawy doktorskiej, może nie 

przyznać punktów w tej kategorii bez względu na pozostały przebieg rozmowy 

kwalifikacyjnej, co jest równoznaczne z niepotwierdzeniem wymogu znajomości języka 

obcego na wymaganym poziomie biegłości. Punktacja: 0 do 20 pkt; 

5) ocena punktowa kandydata dokonana przez potencjalnego promotora zawierająca w 

szczególności: ocenę dotychczasowych osiągnięć, w tym wynik ukończenia studiów, 

wystąpienia konferencyjne, publikacje, dorobek twórczy, znajomość języków obcych, ocenę 

konspektu rozprawy doktorskiej (zakres, metodologię, innowacyjność), ocenę predyspozycji 

kandydata w perspektywie zdolności naukowej do pracy zespołowej i prowadzenia zajęć, 

ocenę zbieżności tematyki przedstawionego projektu badawczego w odniesieniu do agendy 

badawczej centrum badawczego lub zespołu badawczego, których promotor/promotorzy są 

członkami. Punktacja: od 0 do 25 pkt. 

2. Komisje Rekrutacyjne ocenią kandydatów rekrutujących się do Szkoły Doktorskiej w danej 

Dyscyplinie, biorąc pod uwagę rangę osiągnięć oraz ich znaczenie z punktu widzenia Dyscypliny, 
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którą kandydat wybrał rekrutując się do Szkoły Doktorskiej, jak również aktualność dorobku 

naukowego. Najwyżej oceniane będą osiągnięcia z 5 lat poprzedzających dzień wszczęcia 

postępowania rekrutacyjnego. 

3. Lista rankingowa zostaje sporządzona malejąco według sumy uzyskanych punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym. Pozycja kandydata na liście rankingowej wynika ze zsumowania 

średnich arytmetycznych ocen w poszczególnych kategoriach przyznanych przez członków Komisji 

Rekrutacyjnych oraz średnich arytmetycznych ocen potencjalnych promotorów.  

4. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej kandydat może 

otrzymać maksymalnie 140 punktów. 

5. Kandydat musi uzyskać co najmniej 100 punktów, aby uzyskać wpis na listę doktorantów Szkoły 

Doktorskiej w danej Dyscyplinie. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


