Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
w ramach Szkoły Nauk Społecznych (Graduate School for Social Research)
Polska Akademia Nauk
na rok akademicki 2019/2020
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej odbywa się w Jednostce
Koordynującej tj. Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, zaś proces rekrutacji
przeprowadzany jest odrębnie przez każdą z Jednostek Współpracujących tj. w Instytucie Filozofii
i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytucie
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w zależności od wyboru dyscypliny przez kandydata.
Rekrutacja w danej dyscyplinie odbywa się tylko w jednym instytucie. Dyrektor każdego z instytutów
powołuje komisję rekrutacyjną w danym instytucie.
Na podstawie art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z
2018 r., poz. 1668,2024,2245) Rady Naukowe Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu
Psychologii PAN oraz Instytutu Studiów Politycznych PAN uchwalają co następuje:
1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się kandydat, który:
a. legitymuje się tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, lub
b. posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający
prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w
którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, lub
c. uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej nie obroniła jeszcze pracy
magisterskiej i przedłoży zaświadczenie z macierzystej uczelni o przewidywanym terminie obrony,
Dyrektor Szkoły Doktorskiej może podjąć decyzję o warunkowym dopuszczeniu do rekrutacji (i
ewentualnym przyjęciu), określając przy tym czas, w jakim osoba ta zobowiązana jest dostarczyć
dyplom ukończenia studiów magisterskich. Kierunek ukończonych przez kandydata studiów
wyższych nie musi być zgodny z dyscypliną, w której kandydat zamierza przygotować rozprawę
doktorską.
2. W przypadku Instytutu Filozofii i Socjologii PAN ogłasza się dwa równorzędne terminy
naboru na rok akademicki 2019/2020: 8 maja 2019 i 3 września 2019. Kandydaci mogą
ubiegać się o przyjęcie tylko raz na rok. W przypadku Instytutu Psychologii PAN i
Instytutu Studiów Politycznych PAN ogłasza się jeden termin naboru na rok akademicki
2019/2020: 3 września 2019.
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej ma charakter konkursowy i składa się z trzech etapów. Ocena
merytoryczna w pierwszym i trzecim etapie postępowania konkursowego jest dokonywana przez
komisję rekrutacyjną właściwego instytutu. Kandydaci wskazują dyscyplinę z jakiej planują
przygotować rozprawę doktorską.
3. Pozytywna ocena w danym etapie jest konieczna do zakwalifikowania do kolejnego etapu.
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Etap I Składanie dokumentów kandydatów do Szkoły Doktorskiej w terminie i miejscu
określonym na stronie internetowej Szkoły (http://www.gssr.edu.pl/admission/phdprogramme/) oraz weryfikacja formalna dokumentów i merytoryczna ocena kompetencji
kandydata niezbędnych do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Lista wymaganych
dokumentów:
 kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania on-line)
 kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub jego odpowiednik
(oryginał do wglądu)
 rekomendacja od promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika
naukowego, który zna dorobek naukowy i predyspozycje kandydata do
prowadzenia własnych badań
 naukowe Curriculum Vitae
 opis planowanego projektu badawczego w języku angielskim (hipotezy,
pytania badawcze, procedura prowadzenia badań, spodziewane efekty,
literatura przedmiotu) – forma papierowa oraz elektroniczna, przesłana na
adres gssr@gssr.edu.pl
 transkrypt ocen (suplement do dyplomu magisterskiego, określający wszystkie
kursy realizowane w ramach studiów, wraz z ocenami)
 kopia pracy magisterskiej (w formie elektronicznej) jeżeli figuruje w
transkrypcie
 kopia paszportu (nie obowiązuje obywateli Rzeczypospolitej Polskiej)
 potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN
(nie obowiązuje kandydatów spoza UE)
Dodatkowo (ale nieobowiązkowo) osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej
może przesłać więcej niż jedną rekomendację, inne niż wymagane dyplomy, certyfikaty, oraz
(wyłącznie w formie elektronicznej) prace naukowe i popularnonaukowe, ekspertyzy, raporty,
publikacje, rekomendacje itp., których jest autorem lub współautorem.
W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna ocenia zgłoszenia kandydatów na podstawie
nadesłanej dokumentacji według następujących kryteriów:
(a) jakość projektu badawczego,
(b) dorobek towarzyszący (w tym praca magisterska),
(c) adekwatność projektu badawczego do profilu naukowego danego instytutu
i możliwość zapewnienia opieki naukowej.
W wyniku oceny komisja wyłania kandydatów, którzy przechodzą do kolejnego etapu
postępowania konkursowego.
Etap II Test znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Zwolnieni z tego testu
są kandydaci , którzy:
 ukończyli studia licencjackie lub magisterskie w języku angielskim
 posiadają jeden z poniżej wymienionych certyfikatów:

Rodzaj certyfikatu

Wymagana
minimalna liczba
punktow
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(TOEFL) Test of English as a Foreign Language
(internet-based)
(IELTS) International English Language Test
(CAE) Cambridge Advanced English Test
(CPT) Cambridge Proficiency Test

80
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B
C

Aby być dopuszczonym do trzeciego etapu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci podchodzący
do testu znajomości języka angielskiego muszą uzyskać co najmniej 50% z każdej z części
składowych egzaminu: listening, writing, reading.
Niestawienie się na egzamin ze znajomości języka angielskiego lub rozmowę kwalifikacyjną
jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do Szkoły Doktorskiej.
Etap III Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona w języku angielskim, a w
uzasadnionych przypadkach w języku polskim.
Niezależnie od dyscypliny ukończonych przez kandydatów studiów, w rozmowie
kwalifikacyjnej może być sprawdzana wiedza z podstawowych zagadnień dyscypliny,
którą kandydaci zgłaszają jako dyscyplinę ich rozprawy doktorskiej. Kandydaci, którzy
wybrali psychologię jako dyscyplinę rozprawy doktorskiej i jest to dyscyplina inna niż
ukończonych przez nich studiów, przed rozmową kwalifikacyjną muszą złożyć egzamin
testowy z zagadnień podstawowych z psychologii. Szczegółowe rozwiązania w tym
zakresie będą określane przez Instytut Psychologii PAN i podane do wiadomości na
stronie internetowej instytutu do końca maja 2019 roku. Wyniki tego testu będą znane
komisji rekrutacyjnej, która może odnieść się do zagadnień ujętych w teście podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, jak i do innych zagadnień z zakresu psychologii.
O terminie rozmowy (i testu, jeśli dotyczy) kandydaci informowani są pocztą
elektroniczną przesłaną na adres wskazany w kwestionariuszu osobowym. W
uzasadnionych przypadkach, rozmowa może odbyć się przez komunikator elektroniczny
(np. Skype). Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna w danym
instytucie. Komisja ocenia kandydatów i podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia do
Szkoły Doktorskiej.
Przebieg i ocena rozmowy kwalifikacyjnej
Komisja podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadaje pytania związane z projektem
badawczym i przedstawionym dorobkiem kandydata, a ponadto może zadać kandydatowi
dowolne pytania, w tym z zakresu dyscyplin naukowych wybranych przez kandydata jako
dyscyplina rozprawy doktorskiej. Po zakończeniu rozmowy z kandydatem każdy członek
komisji samodzielnie i w tajnym głosowaniu ocenia przebieg rozmowy z kandydatem w
skali od 0 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa). Średnia arytmetyczna ocen
członków Komisji stanowi zbiorczą ocenę rozmowy kwalifikacyjnej.
Wynikiem rozmów z kandydatami jest wstępna lista rankingowa: średnia arytmetyczna
ocen uzyskanych od członków komisji w tajnym głosowaniu. Komisja rekrutacyjna w
dyskusji nad zgłoszonymi projektami proponuje promotorów dla kandydatów do Szkoły.
Komisja może skorygować listę rankingową w wyniku dyskusji po przesłuchaniu
3

wszystkich kandydatów oraz dyskusji nad zgłoszonymi projektami. Komisja rekrutacyjna
zatwierdza listę rankingową kandydatów w głosowaniu tajnym.
Na podstawie protokołu komisji rekrutacyjnej Dyrektor właściwego instytutu podejmuje
decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

4.

Kandydaci zostają powiadomieni o wynikach rekrutacji pocztą elektroniczną (protokół
przyjęć) oraz pocztą zwykłą (listy o przyjęciu) oraz poprzez protokół umieszczony na stronie
internetowej Szkoły Doktorskiej z zachowaniem przepisów RODO, z tym, że decyzja
administracyjna o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej jest doręczana za pokwitowaniem
drogą pocztową lub za pomocą innych środków wskazanych w Kodeksie postępowania
administracyjnego.

5. Od decyzji dyrektora Instytutu o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej przysługuje
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania
decyzji. Dyrektor instytutu powołuje komisję odwoławczą, która rozpatruje wnioski i
przedstawia na piśmie rekomendacje co do utrzymania w mocy bądź uchylenia pierwotnej
decyzji. Rekomendacje zostają przekazane Dyrektorowi instytutu.
6. Powyższe zasady rekrutacji mają zastosowanie w stosunku do wszystkich kandydatów,
niezależnie od ich obywatelstwa. Kandydaci nie będący obywatelami Rzeczypospolitej
Polskiej zobowiązani są do wskazania adresu do doręczeń w kraju lub do wskazania w kraju
pełnomocnika do doręczeń.
7. Niniejsze warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej zostały uchwalone przez Rady
Naukowe Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (24 kwietnia 2019 r.), Instytutu Psychologii
PAN (19 kwietnia 2019 r.) i Instytutu Studiów Politycznych PAN ( 26 kwietnia 2019 r.).
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Kontakt:
Szkoła Nauk Społecznych
(Graduate School for Social Research)
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
mail: gssr@gssr.edu.pl
tel. (+48) 22 657 28 78
tel. (+48) 22 826 87 33
www.gssr.edu.pl
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