
UCHWAŁA NR 15 

RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie niektórych proponowanych rozwiązań w zakresie organizacji przebiegu 

postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Na podstawie § 5 pkt 19 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na 

Uniwersytecie Warszawskim stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 444 Senatu 

Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminów szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 roku, 

poz. 191) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (dalej jako 

“Rada”) wyraża głębokie zaniepokojenie następującymi propozycjami zawartymi w projekcie 

uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad rekrutacji do szkół 

doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (dalej jako “Projekt Uchwały”): 

1) Powoływanie zespołów kwalifikacyjnych w uzgodnieniu z Rektorem Uniwersytetu 

Warszawskiego (§ 7 ust. 1 Projektu Uchwały) - zgodnie z przepisami Projektu 

Uchwały postępowanie rekrutacyjne do szkół doktorskich prowadzi Dyrektor Szkoły, 

który ponosi za nie pełną odpowiedzialność i wydaje decyzje administracyjne w tym 

zakresie. Brak jest przy tym uzasadnienia dla wyposażenia Rektora w kompetencję 

do uzgadniania składu osobowego zespołów kwalifikacyjnych. Należy przy tym 

zwrócić uwagę, że takie działanie narusza niezależność szkół doktorskich jako 

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu a w najgorszym scenariuszu sparaliżuje 

powołanie zespołów kwalifikacyjnych w sytuacji braku porozumienia pomiędzy 

Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego a Dyrektorem Szkoły Doktorskiej; 

2) Wyłączenie ze składu zespołu kwalifikacyjnego osób zamierzających podjąć się 

opieki promotorskiej nad kandydatem do szkoły doktorskiej (§ 7 ust. 4 oraz § 15 ust. 

6 Projektu Uchwały) - dotychczasowe rozwiązanie w postaci wyłączenia członka 

zespołu kwalifikacyjnego od oceny kandydata, w stosunku do którego złożył 

oświadczenie o podjęciu się opieki promotorskiej jest wystarczające w zapewnieniu 

bezstronności i obiektywizmu w ocenie kandydatów. Proponowane rozwiązanie 

spowoduje trudności w skompletowaniu zespołów kwalifikacyjnych a także 

konieczność zmian składu zespołów w okresie, w którym zespoły winny podjąć się 

oceny kandydatów. 

3) Przyjmowanie dodatkowych kandydatów na żądanie jednostek organizacyjnych (§ 20 

ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 5 oraz § 22 Projektu Uchwały) - o przyjęciu kandydata 

do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego decydować winny wyłącznie 

kompetencje kandydata udokumentowane dotychczasową działalnością naukową 

oraz jakość zgłoszonego przez kandydata projektu badawczego. Przyjęcie 

proponowanych rozwiązań skutkować będzie przyjmowaniem do szkół doktorskich 

kandydatów, którzy nie poddali się zewnętrznej weryfikacji i których zdolności 

naukowe nie zostały zweryfikowane w porównaniu z innymi kandydatami w danej 

dyscyplinie naukowej. Szczególnie niebezpieczne w tym zakresie jest przyjmowanie 

rozwiązań, które zawężają postępowanie wyłącznie do określonych specjalizacji 

naukowych w ramach dyscypliny nauki. Jeśli zdaniem jednostek organizacyjnych 

liczba doktorantów przyjmowanych w danej dyscyplinie jest niedostateczna i 



dysponują one środkami finansowymi, winny one wnioskować o zwiększenie limitu 

przyjęć dla danej dyscypliny określonego w Projekcie Uchwały. Ponadto Rada 

wskazuje, że wszyscy kandydaci do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych inni niż 

wykonawcy projektów badawczych, winni być rekrutowani w jednym postępowaniu 

rekrutacyjnym i przez wspólny zespół kwalifikacyjny.  

4) Kompetencja Rektora do zwiększenia limitu miejsc w szkole doktorskiej (§ 30 ust. 4 

Projektu Uchwały) - rozwiązanie to narusza normę z art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze 

zm). Określenie limitu miejsc w szkole doktorskiej mieści się w zakresie pojęcia 

“określenia zasad konkursu” do szkoły doktorskiej, do których określenia 

kompetencję posiada wyłącznie Senat Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli istnieje 

konieczność zmiany limitu miejsc dla danej dyscypliny, zmiana ta winna nastąpić w 

projekcie uchwały rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej; 

5) Zniesienie wymogu uzyskania minimum 50% punktów z II etapu postępowania 

rekrutacyjnego (§ 18 ust. 4 Projektu Uchwały, Punkt 2.6 załącznika nr 1 do Projektu 

Uchwały) - II etap postępowania rekrutacyjnego pozwala na rzeczywistą weryfikację 

wiedzy kandydata w danej dyscyplinie naukowej, znajomości tematyki będącej 

przedmiotem projektu oraz znajomości i samodzielności sporządzenia projektu 

badawczego. Rozmowa kwalifikacyjna jest jedynym elementem postępowania, który 

pozwala na weryfikację rzeczywistej wiedzy kandydata w dyscyplinie, w której 

planuje realizację projektu doktorskiego. Zniesienie tego wymogu skutkować będzie 

przyjmowaniem do Szkoły kandydatów, którzy nie gwarantują realizacji 

zaproponowanego projektu badawczego. W skrajnym przypadku może się okazać, 

że dzięki zniesieniu wymogu uzyskania 50% punktów z rozmowy do Szkoły 

Doktorskiej zostanie przyjęty kandydat, który sporządził swój projekt 

niesamodzielnie. Negatywnie odbije się to na ewaluacji Uniwersytetu, zarówno w 

poszczególnych dyscyplinach nauki, jak i ewaluacji całej uczelni chociażby w ramach 

programu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Badawczy. 

 

Rada ponadto zwraca uwagę, że wobec daleko idących zmian w Projekcie Uchwały Rektor 

Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie z § 146 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 

winien powtórnie zasięgnąć opinii wskazanych w tym przepisie podmiotów. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych do przekazania niniejszej 

uchwały Senatorom i Senatorkom Uniwersytetu Warszawskiego przed rozpoczęciem 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 grudnia 2020 r. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY SZKOŁY 

 

 

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz 
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