
Uchwała nr 42/2020

Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

: 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorsklej w
Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2020/2021

Działając na podstawie 5 22 pkt 4) lit. h) Statutu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we

Wrocławiu wpisane] do ewidenql uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „118", na wniosek

Dyrektora Szkoły Doktorsklej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Akademickiej i Samoaądu

Doktorantów:

5 1. Senat uchwala zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku

akademickim 2020/2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

5 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zal. do uchwały Senatu nr 42] 2020

Zasady naboru do Szkoły Doktorskiej DSW
w roku akademickim 2020/2021

Zasady postępowania
rektutacyjnego

w roku akademickim
2020/2021

SZKOŁA DOKTORSKA DSW

Nabór w roku akademickim
2020/2021 TAK

uma miejscw Szkola
Doldorsldqj DSW w ramach
konkursów zewnętrznych

w roku akademickim
2020 2021

_

".-. ›,

maksymalnie 31

Czas kształcenia w Szkole .

Doktorsklej osw 6 ”"***"”

Okres kutałcenla 1 października 2020 - 30 wrześnla 2023

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wybranego obszaru I problematyki„m?:evśznla badania (bezpośrednia lub w uzasadnionych przypadkach z wykorzystaniem
narzędzi zdalnej komunikacji)

Komisja rekrutacyjna
Skład komisji rekrutacyjnej: dyrektor Szkoły Doktorskle] DSW

(przewodniczący), troje przedstawicieli z grona profesorów DSW,
reprezentant samorządu doktorantów DSW

Termin I miejsce rozmowy
kwalifikacyjnej

10 września 2020 r.

Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

Termin I miejsce składania
dokumentów

15 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Dolnośląska Szkoła Wyższa
Biuro ds. kształcenia doktorantów

-_>

' Liczba miejsc w zależności od pozytywnych wyników konkursów np. NCN, NCBIR, Horyzont i in.
* Oferowana liczba miejsc zależy od ilości ufundowanych stypendiów.
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ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
P- 405 (W piętro)

w godzinach 900-15W lub pocztą

1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorsklej DSW — dostępne na stronie
Internetowej

2. Gl;
3. oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu;
4. 3 kolorowe fotografie bez nakrycia głowy na jasnym tle o wymiarach:

37 mm x 52 mm;
5. odpis dyplomu studiów magisterskich lub zaśwbdczenle o nadaniu

tytułu magistra;

6. średnia ocena z przebiegu studiów magisterskich potwierdzona przez
Wymagane dokumenty dziekanat;

7. deklaracja planów naukowych/projekt pracy badawczej (max: 3 s.);
8. prezentacja pracy magisterskiej (max: 2 s.);

9. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczająqu znapmość
nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co
najmniej 82;

10. dodatkowa dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia i kwalifikacje
(dorobek naukowy: publikacje, udział w konferencjach naukowych,
nagrody; staże; członkostwo w kołach naukowych).

11. deklaracja potencjalnego promotora o objęciu opieką naukową

1. ocena planów naukowych — 10 pkt;
2. dotychczasowe osiągnięcia I kwalifikacje (np. udział w konferencjach,

publikacje) - 10 pkt;
3. stopień orientacji w dyscypłinie (pedagogika lub nauki o komunikaql |

Zasady punktacji mediach) - 5 pkt;
w postępowanlu 4. średnia ocen ze studiów magisterskich:
rekrutacyjnym a) 4,75-5,0 - 5 pkt

b) 4,5-4,74 - 4 pkt
c) 4,0-4,49 - 3 pkt

5. rozmowa kwalifikacyjna - 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów - 40

Biuro ds. kształcenia doktorantówInformade
tel. (071) 356-15-57; e-mail:w
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