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Uchwała  nr 98/2021 

Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

z 17 czerwca 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 38/2021 z 26 marca 2021 r.  

w przedmiocie uchwalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej 

Szkole Wyższej w roku akademickim 2021/2022 

 

Działając na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U.2021.478 t.j. ze zm.) oraz § 22 pkt 4) lit. h) Statutu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 

siedzibą we Wrocławiu wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową „118”, 

na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Akademickiej i 

Samorządu Doktorantów:  

§ 1. 

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

akademickim 2021/2022 ustalone uchwałą nr 38/2021 z 26 marca 2021 r.  

2. Zmienione zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w roku 

akademickim 2021/2022 stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wyniki głosowania: 

Za: 5 

Przeciw: 0 

Wstrzymujących się: 0 

  Wicerzewodniczący Senatu                                      Przewodnicząca Senatu 

       Paweł Zygarłowski   dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW 
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Zał. do uchwały Senatu DSW nr   98/2021 

 

 

Zasady naboru do Szkoły Doktorskiej DSW w roku akademickim 2021/2022 

 

Zasady postępowania 

rekrutacyjnego 

w roku akademickim 

2021/2022 

SZKOŁA DOKTORSKA DSW 

Nabór w roku akademickim 

2021/20221,2 
TAK 

Ilość miejsc w Szkole 

Doktorskiej DSW w ramach 

konkursów NCN3 w roku 

akademickim 2021/2022 

4 

Ilość miejsc w Szkole 

Doktorskiej DSW (subwencja 

MEiN4) w roku akademickim 

2021/2022 

1 

Ilość miejsc w Szkole 

Doktorskiej DSW (stypendia 

donatorów5) w roku 

akademickim 2020/2021 

wg ilości pozyskanych stypendiów donatorskich 

Czas kształcenia w Szkole 

Doktorskiej DSW 
6 semestrów 

Okres kształcenia 1 marca 2022 – 28 lutego 2025 

Forma postępowania 

rekrutacyjnego 
Rozmowa kwalifikacyjna (dotycząca wybranego obszaru i problematyki badania) 

Termin i miejsce rozmowy 

kwalifikacyjnej 

14 stycznia 2022 r.  

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław 

Termin i miejsce składania 

dokumentów 

1 grudnia 2021 – 10 stycznia 2022 r. 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Biuro ds. kształcenia doktorantów 

 
1 Ważna informacja: rekrutacja do Szkoły Doktorskiej DSW na rok 2021/2022 będzie prowadzona na pół roku przed dokonaniem 

oceny parametrycznej Uczelni. Należy podkreślić, że dla utrzymania uprawnień do prowadzenia szkoły doktorskiej wymagane są 
oceny (min.) B+ w dwóch dyscyplinach. Główne ryzyko związane jest brakiem otrzymania odpowiedniej oceny i konsekwencjami 
takiej sytuacji. 
2 W uzasadnionych przypadkach Senat może – na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej DSW – zwiększyć limit przyjęć. 
3 Pracownicy badawczo-dydaktyczni, profesorowie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, złożyli 3 wnioski w ramach programu NCN 

Preludium-Bis 2 oraz jeden wniosek w programie NCN Beethoven 4. Spodziewane rozstrzygnięcie konkursów czerwiec 2021 r. / 
grudzień 2022 r. Szczegółowe warunki rekrutacji na miejsca w ramach programu NCN zostaną podane po otrzymaniu wyników, 
maksymalnie 4 miejsca. 
4 Miejsce finansowane z subwencji MEiN dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, maksymalnie 1 miejsce. 
5 Miejsca możliwe do sfinansowania ze środków donatorów. 
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ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław 

p. 405 (IV piętro) w godzinach 900-1500 

lub pocztą 

Wymagane dokumenty 

1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej DSW – dostępne na stronie 
internetowej 

2. CV; 

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 zaświadczenie o nadaniu 
tytułu magistra; 

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

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

8. prezentacja pracy magisterskiej (max: 2 s.); 

9. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość 
nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co 
najmniej B2; 

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  

Zasady punktacji w 
postępowaniu 

rekrutacyjnym 

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

publikacje) – 10 pkt; 
3. stopień orientacji w dyscyplinie (pedagogika lub nauki o komunikacji i 

mediach) – 5 pkt; 
4. średnia ocen ze studiów magisterskich: 

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 pkt 

Informacje 

Biuro ds. kształcenia doktorantów 

tel. 539 670 454; e-mail: maria.sikorska@dsw.edu.pl 
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