UCHWAŁA nr 29b/2019
Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
z dnia 22 marca 2019
w sprawie Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Na podstawie § 6 Regulaminu Szkoły Doktorskiej PWTW z dnia 22 marca 2019 Senat Papieskiego
Wydziału Teologicznego w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie uchwala Zasady Rekrutacji do Szkoły
Doktorskiej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Papieskiego Wydziału Teologicznego w
Warszawie

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
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Załącznik do Uchwały Senatu PWTW z dnia 22 marca 2019

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE
§1
Do postępowanie rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej PWT w Warszawie [dalej: SDPWT] może
być dopuszczona osoba, która:


posiada tytuł zawodowy magistra z nauk teologicznych lub innych nauk kościelnych;



nie była uczestnikiem studiów doktoranckich z nauk teologicznych przed rokiem akademickim
2019/2020.



Złożyła w dziekanacie PWT w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 następujące dokumenty:



podanie z prośbą o przyjęcie i ankietę personalną (według formularzy opracowanych przez
Uczelnię – dostępne w sekretariacie);



życiorys;



dwie fotografie tradycyjne oraz fotografię w formacie jpg (minimum 348x456 pikseli);



oryginał dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra z teologii lub innych nauk
kościelnych;



potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, której wysokość ustala Rektor;



zgodę właściwego ordynariusza lub przełożonego zakonnego na podjęcie kształcenia w
SDPWT - dotyczy księży oraz osób zakonnych (opinia negatywna jest równoznaczna z
niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego);



opinię wydaną przez proboszcza miejsca zamieszkania oraz dziekana/dyrektora studiów
magisterskich kandydata - dotyczy katolików świeckich (opinia negatywna jest równoznaczna
z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego);



zgodę biskupa (zwierzchnika) kościoła lub wspólnoty kościelnej na podjęcie kształcenia w
SDPWT - dotyczy duchownych niekatolików;



opinię od lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie studiów.



dokumenty poświadczające posiadanie osiągnięć naukowych i popularyzatorskich, o których
mowa w § 2 ust. 5 oraz w przypadku artykułów lub monografii ich wersje elektroniczne.
§2

1. Rekrutacja do SDPWT trwa od 1 czerwca do 19 września 2019 roku.
2. Prezentacje kandydatów przed Komisją Rekrutacyjną będą miały miejsce 24 września 2019
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roku od godz. 9.30 według listy.
3. Wyniki zostaną opublikowane następnego dnia BIP na stronie podmiotowej Wydziału.
4. Oceny merytorycznej wyników dokonują członkowie komisji rekrutacyjnej.
5. Postępowanie konkursowe jest prowadzone według następujących kryteriów:

L.p.
1.

Kryterium

Punktacja

Ostateczny wynik studiów magisterskich (przynajmniej dobry):

do 20 pkt

db + – 10 pkt
bdb – 20 pkt
2.

Dotychczasowy dorobek naukowy:


do 20 pkt

monografie naukowe wydane w wydawnictwach z listy ministerialnej (wg
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
Dz.U. poz. 1668, z późn.zm.) – do 20 pkt



monografie naukowe wydane w wydawnictwach spoza listy ministerialnej –
do 10 pkt



rozdziały w monografiach naukowych wydanych w wydawnictwach z listy
ministerialnej (wg Ustawy z 2018 roku) – do 10 pkt



rozdziały w monografiach naukowych wydanych w wydawnictwach spoza
listy ministerialnej – do 5 pkt



opublikowane artykuł w czasopismach naukowych z list ministerialnych
(wg Ustawy z dnia 20 lipca 2018 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i
ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z
2017 r., poz. 2183, z późn.zm.) – do 20 pkt



opublikowane artykuły w czasopismach naukowych, recenzowanych, spoza
list ministerialnych – do 10 pkt



recenzje monografii naukowych opublikowane w czasopismach naukowych
z list ministerialnych (wg Ustawy z 2018 i 2005 roku) – do 5 pkt



recenzje

monografii

naukowych

opublikowane

w

czasopismach

naukowych, recenzowanych, spoza list ministerialnych – 1 pkt

3.



wystąpienie na konferencji międzynarodowej – do 10 pkt



wystąpienie na konferencji ogólnopolskiej – do 5 pkt



nagrody za osiągnięcia w dziedzinie nauk teologicznych – do 10 pkt

Projekt rozprawy doktorskiej oceniany przez członków Komisji Rekrutacyjnej – do 40 pkt
prezentacja przed Komisją Rekrutacyjną

3

4.

Dodatkowe punkty. Można je uzyskać za:

do 20 pkt



bycie absolwentem studiów magisterskich PWTW – 10 pkt



aktywny udział na rzecz popularyzacji teologii – do 10 pkt

6. W kryterium 2, o którym mowa w ust. 5 nie uwzględnia się pozycji wieloautorskich.
7. Otrzymanie średniej oceny niższej niż 25 pkt z kryterium 3, o którym mowa w ust. 5, jest
równoznaczne z odmową przyjęcia do szkoły doktorskiej.
8. Ostateczny wynik postępowanie konkursowego stanowi sumę ocen za poszczególne kryteria.
Według ostatecznych wyników postępowania konkursowego układa się listę rankingową
kandydatów.
9. przyjęciu do SDPWT decyduje pozycja na liście rankingowej - do SDPWT zostają przyjęte
osoby, które uzyskały najlepsze wyniki, zgodnie z ustalonym przez Rektora limitem wolnych
miejsc.
10. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszym jest
średnia ocena za projekt pracy doktorskiej dodatkowym kryterium rozstrzygającym, drugim ostateczny wynik studiów magisterskich, trzecim - dotychczasowy dorobek naukowy.
11. W przypadku rezygnacji (przed 31 października 2019 roku) z kształcenia, przez osoby przyjęte
do SDPWT na ich miejsce zostaje przyjęta następna osoba w listy rankingowej.
12. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
Rekrutacyjna może, na wniosek tej osoby zastosować inny niż ustalony tryb postępowania
odnośnie do formy prezentacji projektu rozprawy doktorskiej, uwzględniając stopień
niepełnosprawności kandydata.
§3
1. Od decyzji Komisji przysługuje kandydatowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który
należy złożyć do Rektora w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.
2. Rektor kieruje wniosek, o którym mowa w ust. 1 do Komisji Rekrutacyjnej do ponownego
rozpatrzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zwiększyć liczbę miejsc w SDPWT.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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