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ZASADY RERUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie 

 

Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji oraz organizację konkursu do szkoły doktorskiej 

Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie („Uczelnia”), zwanej dalej „Szkołą 

Doktorską AEH”. 

 

Podstawa prawna: 

1) ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1668), zwana dalej „Ustawą”, 

2) regulamin szkoły doktorskiej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, 

3) statut Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 

 

§1 

Postanowienia ogólne. 

1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AEH odbywa się w trybie otwartego konkursu o zasięgu 

międzynarodowym.    

2. Zasady rekrutacji ustala senat Uczelni w drodze uchwały. 

3. Uczelnia udostępnia zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AEH nie później niż 5 miesięcy 

przed rozpoczęciem rekrutacji. 

§2 

Komisja  rekrutacyjna. 

1. Rekrutację  do  Szkoły  Doktorskiej AEH prowadzi  komisja  rekrutacyjna. 

2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz jej członków 

powołuje  dyrektor  Szkoły  Doktorskiej AEH po  zasięgnięciu  opinii  rady  Szkoły 

Doktorskiej AEH.   

3. W skład komisji rekrutacyjnej są powoływani przedstawiciele obu dyscyplin 

reprezentowanych w ramach Uczelni. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających członkowi komisji rekrutacyjnej 

bezpośredni udział w jej pracach dyrektor Szkoły Doktorskiej AEH odwołuje go i powołuje 

nowego członka z zachowaniem zasad określonych w ust. 5 poniżej.  

5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele akademiccy, z których co najmniej 

połowa posiada stopień naukowy doktora habilitowanego. Wszyscy członkowie komisji mają 

prawo głosu.  
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6. Członek komisji rekrutacyjnej ma obowiązek zachować bezstronność i obiektywność w 

ocenie kandydatów do Szkoły Doktorskiej AEH.  

7. Członek komisji rekrutacyjnej ma obowiązek poinformować pozostałych członków komisji 

rekrutacyjnej o wszelkich okolicznościach, które mogą rzutować na jego bezstronność i 

obiektywność w ocenie kandydatów do Szkoły Doktorskiej AEH. Komisja rekrutacyjna może 

postanowić o wyłączeniu członka komisji od oceny danego kandydata, jeżeli udział tego 

członka mógłby wzbudzać uzasadnione wątpliwości. Komisja nie może wyłączyć więcej niż 

40% swojego składu.  

8. Członek komisji rekrutacyjnej podlega wyłączeniu od oceny kandydata w szczególności, 

jeżeli:  

1) ma być dla niego planowanym promotorem;  

2) był promotorem pracy magisterskiej kandydata;  

3) jest przełożonym kandydata lub znajduje się względem niego w innej relacji zatrudnienia;  

4) kandydat jest albo był jego małżonkiem bądź jest krewnym albo powinowatym do drugiego 

stopnia bądź pozostaje albo pozostawał z członkiem komisji rekrutacyjnej we wspólnym 

pożyciu;  

5) kandydat jest lub był osobą związaną z członkiem komisji z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli;  

6) brał udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w którym kandydat był obwiniony.  

9. Członek komisji rekrutacyjnej wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego 

ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad komisji.  

10. Wyłączenie członka komisji rekrutacyjnej od oceny danego kandydata odnotowuje się w 

protokole z posiedzenia komisji. 

11. Uchwały komisji rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego.  

12. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej są protokołowane, a protokoły są podpisywane przez 

przewodniczącego i członków komisji, którzy brali udział w posiedzeniu.  

 

§3 

Warunki dopuszczenia do konkursu. 

1. Do konkursu może być dopuszczona osoba, która:  

1) zarejestrowała się w systemie internetowej rejestracji kandydatów,  

2) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub  
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3) jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok 

jednolitych studiów magisterskich, jeśli jest to uzasadnione najwyższą jakością osiągnięć 

naukowych. 

2. Do konkursu nie może być dopuszczona osoba, która posiada stopień naukowy doktora lub 

tytuł naukowy. 

3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej AEH składa wniosek o przyjęcie, 

który powinien zawierać w szczególności:  

1) podanie, które powinno zawierać przedmiot wniosku, numer PESEL lub numer paszportu, 

obywatelstwo, dane kontaktowe, w tym adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz podpis;  

2) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub 

równorzędny, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3;  

3) życiorys lub CV;  

4) trzy fotografie;  

5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu do Szkoły Doktorskiej;  

6) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów;  

7) informację o znajomości języków obcych; 

8) opis zainteresowań naukowych kandydata i wstępną propozycję planu badawczego;  

9) informacje o aktywności zawodowej i naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach 

badawczych w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach 

badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych; 

10) oświadczenie, iż nie posiada stopnia naukowego doktora lub tytuł naukowego. 

 

§4 

Postępowanie konkursowe. 

1. W postępowaniu konkursowym uwzględnia się w szczególności:  

1) dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub/i zawodowe kandydata;  

2) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem dotyczącej w szczególności 

zaproponowanego projektu planu badawczego;  

3) średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów 

magisterskich obliczoną zgodnie z zasadami obliczania średniej oceny całych studiów 

określonymi w regulaminie studiów;  

4) znajomość języków obcych.  
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2. Postępowanie konkursowe, w tym rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, prowadzone jest 

w języku polskim lub/i angielskim. 

3. Poszczególnym elementom oceny kandydata w postępowaniu konkursowym przyznaje się 

wartość punktową. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata za poszczególne elementy 

oceny, ich sumę oraz minimalny próg punktów uprawniający do przyjęcia do Szkoły 

Doktorskiej w danej rekrutacji komisja rekrutacyjna wskazuje w protokole.  

4. Komisja rekrutacyjna dokumentuje w aktach sprawy oceny cząstkowe, które przyznała 

kandydatowi za poszczególne wskazane przez niego przejawy aktywności naukowej oraz za 

oceniane elementy rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

§5 

Wyniki postępowania konkursowego. 

1. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu konkursowym 

tworzy się w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów listę rankingową, która określa 

kolejność przyjmowania do Szkoły Doktorskiej AEH kandydatów w ramach ustalonego limitu 

miejsc.  

2. Listę rankingową, o której mowa w ust. 1, wraz z liczbą punktów przyznanych za każdy 

element oceny kandydata, ogłasza się niezwłocznie przez wywieszenie w siedzibie jednostki 

rekrutującej oraz na stronie internetowej jednostki prowadzącej Szkołę Doktorską AEH.  

 

§6 

Stwierdzenie prawidłowości 

przebiegu postępowania konkursowego i ogłoszenie jego wyników. 

1. Z przebiegu postępowania konkursowego komisja rekrutacyjna sporządza protokół. W 

protokole tym wpisuje się: liczbę punktów przyznanych za każdy element oceny, wynik 

końcowy oceny kandydata wyrażony w punktach oraz listę kandydatów proponowanych do 

przyjęcia do Szkoły Doktorskiej AEH. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie 

komisji, którzy brali udział w postępowaniu konkursowym. Wszelkie skreślenia i zmiany 

dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem 

przewodniczącego komisji.  

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu postępowania konkursowego 

przekazywany jest niezwłocznie do dyrektora Szkoły Doktorskiej AEH przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  
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3. Dyrektor Szkoły Doktorskiej AEH zatwierdza listę doktorantów przyjętych do szkoły 

doktorskiej. 

§7 

Wpis na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej AEH. 

1. Po zakończeniu postępowania konkursowego komisja rekrutacyjna ogłasza listę doktorantów 

przyjętych do Szkoły Doktorskiej AEH.  

2. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej AEH następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. 

3. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej AEH następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

4. Od decyzji wydanej w II instancji przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Skargę do 

sądu administracyjnego składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

5. Wyniki konkursu, w tym imiona i nazwiska kandydatów oraz punkty osiągnięte przez nich 

za każdy element oceny, są jawne i podlegają upublicznieniu. 

 

§8 

Postanowienia końcowe. 

1. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę 

rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych do Szkoły Doktorskiej 

AEH, osoby te zostaną przyjęte z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych 

punktów.  

2. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej. 

3. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej AEH rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa 

doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. 


