
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

REKRUTACJE DO PROJEKTU 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Od chemii do  bioinnowacji” TRI-BIO-CHEM 

 

I NABÓR DO PROJEKTU  (01.12.2017 – 20.02.2018) 

Do rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (01.03.2018 r.) będą posiadać 
kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów 
doktoranckich). 

Rekrutacja ma charakter konkursu na konkretny wybrany temat badawczy (tzw. TEMAT PIERWSZEGO WYBORU)  
z zamieszczonej na stronie internetowej listy 31 tematów. 

Zaleca się podanie 2 tematów: pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku  
w procesie rekrutacyjnym, ale nie dostania się kandydata na wybrany przez siebie temat pierwszego wyboru, Komisja 
Rekrutacyjna może zaproponować realizację studiów doktoranckich pod kątem tematu drugiego wyboru. 

I etap rekrutacji (01 grudnia 2017 r. do 21 styczni a 2018 r.) 

Kroki rekrutacyjne: 

1. Kandydaci zgłaszają się do projektu poprzez stronę rekrutacyjną https://doktorat.tribiochem.pl podając imię  
i nazwisko, dane do kontaktu (e-mail i nr telefonu) oraz deklarację wyboru dwóch tematów spośród  
31. proponowanych (pierwszy podany temat jest tematem pierwszego wyboru). 

2. Następnie kandydat otrzymuje drogą e-mailową swój numer rekrutacyjny. 
3. W drugim kroku rejestracji kandydat deponuje na stronie rekrutacyjnej następujące dokumenty:  

1. wniosek udziału w konkursie zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród 
proponowanych trzydziestu jeden projektów oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie. 

2. Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:  
� życiorys naukowy, 
� kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli taką posiada na tym etapie rekrutacji), 
� list motywacyjny, 
� dwie opinie naukowe (w tym jedna od promotora pracy licencjackiej/magisterskiej lub inżynierskiej), 
� wykaz ocen z uczelni, 
� dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, w tym potwierdzający znajomość jęz. obcego (opcjonalnie). 

Wymogiem formalnym dopuszczającym kandydata do zaliczenia I etapu rekrutacji jest złożenie kompletu wymaganych 
dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie wszystkich wymaganych pól na ww. stronie rekrutacyjnej. 

Kandydaci z zagranicy aplikujący na nasze studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM muszą przedstawić poświadczenie znajomości 
języka polskiego wydane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo 
ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców. 

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie I etap rekrutacji oraz beneficjenci programu Diamentowy Grant, o którym mowa w art. 
187a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji. 
 
Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach I etapu rekrutacji do dnia 28.01.2018 roku. 

II etap rekrutacji (05-09.02.2018) 

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja ta zostanie 
przekazana kandydatom drogą mailową do dnia 28.01.2018 r. 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmie autoprezentację kandydata w odniesieniu do wybranego tematu (5 minut) oraz pytania od 
pięciu członków komisji. 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w Budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,  
ul. Pasteura 1. 
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem 
komunikatora SKYPE. Informację taką kandydat powinien zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do II etapu 
rekrutacyjnego. 

III etap rekrutacji (do 20.02.2018) 

Trzecim etapem rekrutacji będzie ogłoszenie na stronie Projektu listy osób (wg numerów rekrutacyjnych) przyjętych na studia 
doktoranckie TRI-BIO-CHEM. 

Kandydaci zostaną poinformowani o przyjęciu na nasze studia drogą listowną i mailową. 

KALENDARZ REKRUTACJI 

01.12.2017 - 21.01.2018 składanie dokumentów za pośrednictwem strony rekrutacyjnej https://doktorat.tribiochem.pl 

do 28.01.2018 rozesłanie wyników I etapu rekrutacji do kandydatów drogą mailową 

05.02.2018 - 07.02.2018 II etap rekrutacji: rozmowy kwalifikacyjne (09:00 – 16:00; Wydział Chemii UW) 

07.02.2018 oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji – zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej 

od 01.03.2018 rozpoczęcie studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM 

 

II NABÓR DO PROJEKTU TRI-BIO-CHEM (18.04 – 15.06.2018)  

Do rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (01.10.2018 r.) będą posiadać 
kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów 
doktoranckich). 

Rekrutacja ma charakter konkursu na konkretny wybrany temat badawczy (tzw. TEMAT PIERWSZEGO WYBORU)  
z zamieszczonej na stronie internetowej listy 15 tematów. 

Zaleca się podanie 2 tematów: pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku  
w procesie rekrutacyjnym, ale nie dostania się kandydata na wybrany przez siebie temat pierwszego wyboru, Komisja 
Rekrutacyjna może zaproponować realizację studiów doktoranckich pod kątem tematu drugiego wyboru. 

I etap rekrutacji (18 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2 018 r.) 

Kroki rekrutacyjne: 

1. Kandydaci zgłaszają się do projektu poprzez stronę rekrutacyjną https://doktorat.tribiochem.pl podając imię i nazwisko, dane 
do kontaktu (e-mail i nr telefonu) oraz deklarację wyboru dwóch tematów spośród 15. proponowanych (pierwszy podany 
temat jest tematem pierwszego wyboru). 

2. W drugim kroku rejestracji kandydat deponuje na stronie rekrutacyjnej następujące dokumenty:  
1. wniosek udziału w konkursie zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród 

proponowanych trzydziestu jeden projektów oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie. 
2. Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:  

� życiorys naukowy, 
� kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli taką posiada na tym etapie rekrutacji), 
� list motywacyjny, 
� dwie opinie naukowe (w tym jedna od promotora pracy licencjackiej/magisterskiej lub inżynierskiej), 
� wykaz ocen z uczelni, 
� dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, w tym potwierdzający znajomość jęz. obcego (opcjonalnie). 

Wymogiem formalnym dopuszczającym kandydata do zaliczenia I etapu rekrutacji jest złożenie kompletu wymaganych 
dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie wszystkich wymaganych pól na ww. stronie rekrutacyjnej. 

Kandydaci z zagranicy aplikujący na nasze studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM muszą przedstawić poświadczenie znajomości 
języka polskiego wydane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo 
ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców. 
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Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie I etap rekrutacji oraz beneficjenci programu Diamentowy Grant, o którym mowa w art. 
187a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji. 

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach I etapu rekrutacji do dnia 31.05.2018 roku. 

II etap rekrutacji (07-11.06.2018) 

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja ta zostanie 
przekazana kandydatom drogą mailową do dnia 31.05.2018 r. 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmie autoprezentację kandydata w odniesieniu do wybranego tematu (5 minut) oraz pytania od 
pięciu członków komisji. 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,  
ul. Pasteura 1. 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem 
komunikatora SKYPE. Informację taką kandydat powinien zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do II etapu 
rekrutacyjnego. 

III etap rekrutacji (do 15.06.2018) 

Trzecim etapem rekrutacji będzie ogłoszenie na stronie Projektu listy osób (wg numerów rekrutacyjnych) przyjętych na studia 
doktoranckie TRI-BIO-CHEM. 

Kandydaci zostaną poinformowani o przyjęciu na nasze studia drogą listowną i mailową. 

KALENDARZ REKRUTACJI 

18.04.2018 -18.05.2018 składanie dokumentów za pośrednictwem strony rekrutacyjnej https://doktorat.tribiochem.pl 

do 31.05.2018 rozesłanie wyników I etapu rekrutacji do kandydatów drogą mailową 

07.06.2018 -11.06.2018 II etap rekrutacji: rozmowy kwalifikacyjne (09:00 – 16:00, Wydział Chemii UW) 

12.06.2018 oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji – zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej 

od 01.10.2018 rozpoczęcie studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM 

 

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR DO PROJEKTU TRI-BIO-CHEM (23.07 – 14.09.2018)  

Do rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (tj. 01.10.2018 r.) będą posiadać 
kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów 
doktoranckich). 

Rekrutacja ma charakter konkursu na konkretny wybrany temat badawczy (tzw. TEMAT PIERWSZEGO WYBORU)  
z zamieszczonej na stronie internetowej listy tematów. 

Zaleca się podanie 2 tematów: pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku  
w procesie rekrutacyjnym, ale nie dostania się kandydata na wybrany przez siebie temat pierwszego wyboru, Komisja 
Rekrutacyjna może zaproponować realizację studiów doktoranckich pod kątem tematu drugiego wyboru. 

I etap rekrutacji (23 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.) 

Kroki rekrutacyjne: 

1. Kandydaci zgłaszają się do projektu poprzez stronę rekrutacyjną https://doktorat.tribiochem.pl podając imię  
i nazwisko, dane do kontaktu (e-mail i nr telefonu) oraz deklarację wyboru dwóch tematów spośród ww. listy tematów 
(pierwszy podany temat jest tematem pierwszego wyboru). 
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2. W drugim kroku rejestracji kandydat deponuje na stronie rekrutacyjnej następujące dokumenty:  
1. wniosek udziału w konkursie zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród 

proponowanych trzydziestu jeden projektów oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie. 
2. Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:  

� życiorys naukowy, 
� kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli taką posiada na tym etapie rekrutacji), 
� list motywacyjny, 
� dwie opinie naukowe (w tym jedna od promotora pracy licencjackiej/magisterskiej lub inżynierskiej), 
� wykaz ocen z uczelni, 
� dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, w tym potwierdzający znajomość jęz. obcego (opcjonalnie). 

Wymogiem formalnym dopuszczającym kandydata do zaliczenia I etapu rekrutacji jest złożenie kompletu wymaganych 
dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie wszystkich wymaganych pól na ww. stronie rekrutacyjnej. 

Kandydaci z zagranicy aplikujący na nasze studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM muszą przedstawić poświadczenie znajomości 
języka polskiego wydane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo 
ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców. 

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie I etap rekrutacji oraz beneficjenci programu Diamentowy Grant, o którym mowa w art. 
187a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji. 

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach I etapu rekrutacji do dnia 31.08.2018 roku. 

II etap rekrutacji  (05-07.09.2018) 

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja ta zostanie 
przekazana kandydatom drogą mailową do dnia 31.08.2018 r. 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmie autoprezentację kandydata w odniesieniu do wybranego tematu (5 minut) oraz pytania od 
pięciu członków komisji. 
 
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w Budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,  
ul. Pasteura 1. 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem 
komunikatora SKYPE. Informację taką kandydat powinien zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do II etapu 
rekrutacyjnego. 

III etap rekrutacji (do 14.09.2018) 

Trzecim etapem rekrutacji będzie ogłoszenie listy osób (wg numerów rekrutacyjnych) przyjętych na studia doktoranckie  
TRI-BIO-CHEM. 

Kandydaci zostaną poinformowani o przyjęciu na nasze studia drogą listowną i mailową. 

KALENDARZ REKRUTACJI 

23.07.2018 -24.08.2018 składanie dokumentów za pośrednictwem strony rekrutacyjnej https://doktorat.tribiochem.pl 

do 31.08.2018 rozesłanie wyników I etapu rekrutacji do kandydatów drogą mailową 

05-07.09.2018 II etap rekrutacji: rozmowy kwalifikacyjne (Wydział Chemii UW) 

07.09.2018 oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji – zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej 

od 01.10.2018 rozpoczęcie studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM 

 

 


