
Jednostka prowadząca 
studia doktoranckie 

Wydział Chemii 

Kierunek/specjalność 
studiów doktoranckich 

Chemia/ chemia analityczna, fizyczna, nieorganiczna, organiczna i teoretyczna 

Nazwa studiów 
doktoranckich 

Studia doktoranckie w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy” 

Kierownik studiów 
doktoranckich 

dr hab. Adam Lewera 

Adres studiów 
doktoranckich, numer 
telefonu 

02-093 Warszawa, ul. Pasteura 1, (22) 5526 215 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SD 

Od poniedziałku do piątku 8.00-16.00 
Przyjęcia interesantów: od poniedziałku do czwartku 11.00-14.00 

Czas trwania studiów 
doktoranckich 

4 lata(z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach) 

Forma studiów Stacjonarne 

Opłata za studia 
doktoranckie 
niestacjonarne 

Nie dotyczy 

Język wykładowy Język polski,  

Sylwetka absolwenta 

Doktoranci w ramach tych studiów doskonalą swe umiejętności i wiedzę we 
współpracy z wybitnymi polskimi i zagranicznymi naukowcami w dziedzinie chemii i 
nauk pokrewnych we współpracy z partnerami przemysłowymi. Mając 
zagwarantowany dostęp do bogatej infrastruktury badawczej, nowoczesnych 
zasobów informacyjnych realizują różnorodne tematy badawcze, kształcąc 
umiejętność planowania eksperymentów oraz wnikliwej analizy otrzymanych wyników 
wdrażanych w przemyśle. Absolwent studiów otrzymuje tytuł doktora nauk 
chemicznych, zdobywając wszechstronną wiedzę w zakresie chemii fizycznej, 
nieorganicznej, organicznej lub teoretycznej. Nabywa przy tym umiejętność 
samodzielnego rozwiązywania stawianych przed nim problemów, twórczej interpretacji 
uzyskiwanych rezultatów badań oraz ich odpowiedniego prezentowania. Absolwenci 
znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłowych, na  wyższych uczelniach 
i instytutach badawczych ale także, w związku z opanowaniem języka angielskiego, 
są znakomicie przygotowani do pracy na najlepszych uczelniach   zagranicznych. 
Ukończenie studiów doktoranckich i opanowane umiejętności powodują, że nasi 
absolwenci są również poszukiwanymi pracownikami w różnych obszarach 
gospodarki, przemyśle, będąc szczególnie chętnie zatrudniani w firmach 
chemicznych, przemysłowych i farmaceutycznych, a także w szkolnictwie. 

Rekrutacja: 



Wszystkie wymagane 
dokumenty 

1. Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich.1 
2. Wykaz ocen z uczelni. 
3. Dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, w tym potwierdzający znajomość jęz. 

obcego (opcjonalnie) 
4. List motywacyjny. 
5. Dokument potwierdzający, że osoba przyjęta na studia doktoranckie w 

ramach programu jest lub zostanie zatrudniona nie później niż 1 października 
b.r. w pełnym wymiarze czasu pracy2,3 przez przedsiębiorcę albo inny 
podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach 
programu.4 

6. Oświadczenie przedsiębiorcy albo innego podmiotu zatrudniającego 
uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie, 
przedstawiające jednostce kandydata na opiekuna pomocniczego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez niego kwalifikacji, o których 
mowa w art. 26 ust. 3n ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615, z późn. zmian.), albo 
oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego o posiadaniu tych 
kwalifikacji.5 Na podstawie w/w oświadczenia kierownik jednostki 
organizacyjnej uczelni albo dyrektor jednostki naukowej prowadzącej studia 
doktoranckie w ramach programu wyznacza opiekuna pomocniczego.6 

7. Opis proponowanego przedsięwzięcia badawczego, zawierający:  
a. Propozycję tematu pracy badawczej w ramach studiów doktoranckich. 
b. Harmonogram realizacji planowanych prac badawczych z podziałem na 

lata akademickie.  
c. Nazwę i siedzibę przedsiębiorcy albo innego podmiotu, zgłaszającego 

gotowość współpracy w realizacji przedsięwzięcia badawczego ujętego w 
pkt. 7.a) i 7.b), który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia 
doktoranckie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”; 

d. Przedmiot działalności przedsiębiorcy albo innego podmiotu, 
wskazanego w pkt. 7.c), określony zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD);  

e. Informacje o związku tematu badawczego wskazanego w pkt. 7.a) z 
działalnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu, wskazanego w pkt. 
7.c). 

8. Oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922);  

 

                                                 
1 Dopuszczalne jest przystąpienie do rekrutacji przed obroną pracy magisterskiej; z dniem rozpoczęcia studiów 

doktoranckich kandydat musi mieć już dyplom magistra. 

2 Promesa zatrudnienia lub poświadczenie trwającego już zatrudnienia powinny gwarantować zatrudnienie na 

pełny okres studiów doktoranckich (48 miesięcy), lub minimalny okres 12 miesięcy, ze zobowiązaniem 

pracodawcy do przedłużenia umowy o pracę na kolejne 12 miesięczne okresy pod warunkiem uzyskania przez 

uczestnika pozytywnej opinii o przebiegu kolejnych lat studiów doktoranckich. 

3
 W przypadku promesy zatrudnienia, po podpisaniu umowy należy dostarczyć dokument potwierdzający 

zatrudnienie uczestnika (nie później niż do 1 października b.r.). 

 
4 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, 

trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu 

„Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. z 2017r. poz. 873) 

5 Art. 26 ust. 3n ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 

1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859): 

6
 Opiekunem pomocniczym, który pełni istotną funkcję w sprawowaniu opieki nad uczestnikiem studiów 

doktoranckich biorącym udział w programie w całym okresie studiów doktoranckich, może być osoba 

posiadająca: (i) stopień naukowy doktora, lub (ii) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu 

działalności badawczo-rozwojowej, lub (iii) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze 

gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub 

artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze. 



Termin składania 
dokumentów 

09.07.2018– 23.08.2018 r. 

Termin  rozmów 
kwalifikacyjnych 

3.09.2018-4.09.2018 r. 

Limit miejsc 
13 miejsc (13 stypendiów) 
 

Zasady rekrutacji   

Na studia doktoranckie będą przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje 
drugiego stopnia (legitymujący się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera 
lub innym równorzędnym) w procedurze trzyetapowej: 
 

Etap I 
W pierwszym etapie procedury konkursowej kandydat na uczestnika studiów 
doktoranckich składa wniosek udziału w konkursie, zawierający imię (imiona) i 
nazwisko, rok urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku nazwę i numer 
dokumentu potwierdzającego tożsamość), numer telefonu i adres e-mail oraz 
wszystkie wymagane dokumenty. Ocena tych dokumentów dokonywana jest przez 
członków komisji rekrutacyjnej zgodnie z poniższą punktacją: 
1. Ocena końcowa po ukończeniu studiów: 0-25 punktów; 
2. Konferencje/publikacje/patenty: 0-25 punktów; 
3. Udział we wdrożeniach lub kierownictwo/udział w projektach badawczych: 0-25 
punktów; 
4. Inne umiejętności ważne z punktu widzenia realizacji projektu: 0-25 punktów. 
Kandydaci z najwyższą liczbą punktów zostaną dopuszczeni do drugiego etapu 
rekrutacji. Lista z numerami rekrutacyjnymi poszczególnych kandydatów zostanie 
zamieszczona na stronie www Wydziału. Dodatkowo kandydaci będą poinformowani 
o tym fakcie mailowo. 
 

Etap II 
Drugim etapem procedury konkursowej jest rozmowa kwalifikacyjna, w której 
zwracana będzie uwaga na wiedzę, kreatywność, komunikatywność oraz 
świadomość celowości proponowanej pracy badawczej o potencjale wdrożeniowym.  
Rozmowa kwalifikacyjna obejmie autoprezentację kandydata (5 minut; 
przewodniczący komisji poprosi o krótkie przedstawienie się kandydata w odniesieniu 
do wybranego tematu projektu) oraz pytania od członków komisji. Maksymalna liczba 
punktów do zdobycia przez kandydata wynosi 50. 
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w Budynku Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego, ul Pasteura 1. 
Kandydaci zgłoszą się na rozmowy osobiście. W uzasadnionych przypadkach będzie 
możliwa rozmowa poprzez Skype, co kandydat powinien wcześniej zgłosić. Spośród 
osób, które zdobędą minimum 60% punktów w II etapie rekrutacji, komisja 
rekrutacyjna ustali końcową listę osób przyjętych na studia doktoranckie.  
 

Etap III 

Trzecim etapem rekrutacji będzie sporządzenie listy rankingowej spośród osób, które 

uzyskały min. 30/50 pkt. w etapie drugim.  
 

Termin ogłoszenia 
wyników 

4.09.2018 

Miejsce ogłoszenia 
wyników 

Wydział Chemii UW 
Pasteura 1 
02-093 Warszawa 
strona internetowa www.chem.uw.edu.pl 

Termin rozpoczęcia 
studiów doktoranckich 

1 października 2018 roku 

Dodatkowe informacje 
Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych 
dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów. 

 

http://www.chem.uw.edu.pl/

