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Uchwała nr 13/2020 

Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia programu i planu kształcenia w Szkole Doktorskiej 

 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

 

 

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 12 i 201 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 28 pkt 12 Statutu Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie, Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się program i plan kształcenia w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  

w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

(-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT 

Rektor ChAT 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 18 czerwca 2020 r. 
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Załącznik do uchwały nr 13/2020 Senatu 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia 

programu i planu kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

 

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA 

SZKOŁY DOKTORSKIEJ ChAT 
 

SZKOŁA DOKTORSKA CHAT PROGRAM KSZTAŁCENIA – ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie realizowany 

jest w dyscyplinie teologia oraz w dyscyplinie pedagogika i umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań zwieńczonych złożeniem rozprawy doktorskiej w zakresie 

teologii lub pedagogiki oraz przygotowanie do podjęcia roli badacza i nauczyciela akademickiego. Jest 

nowoczesną, spersonalizowaną propozycją rozwoju ścieżki kariery naukowej. 

PROGRAM KSZTAŁCENIA OBEJMUJE PIĘĆ MODUŁÓW: 

1. MODUŁ SPECJALISTYCZNY - umożliwiający zdobycie pogłębionej wiedzy obejmującej światowy 

dorobek dyscyplin: teologia i pedagogika oraz szeregu umiejętności kognitywnych związanych z 

krytyczną analizą rezultatów badań, innowacyjnym rozwiązywaniem złożonych problemów 

edukacyjnych, działalnością ekspercką oraz badawczą; 

Moduł stwarza okazję do pogłębienia wiedzy w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej oraz 

obszarów pokrewnych. Ukazuje aktualnie podejmowane kierunki eksploracji naukowych i toczące 

się na ich temat dyskusje. Przedstawia wiodące ośrodki naukowe i ich najnowsze osiągnięcia 

badawcze oraz publikacyjne.  

Planowane zajęcia: 

 Współczesne paradygmaty w naukach teologicznych oraz społecznych; 

 Wykłady wybitnych badaczy w danej dyscyplinie i profesorów wizytujących 

 

2. MODUŁ METODOLOGICZNY – związany z budowaniem specjalistycznego warsztatu 

metodologicznego umożliwiającego projektowanie i prowadzenie badań naukowych, 

indywidualnych i zespołowych, także w środowisku międzynarodowym; 

Moduł przygotowuje w sposób praktyczny do świadomego wyboru orientacji badawczej i 

projektowania własnego warsztatu badawczego, z akcentem położonym na różnice 

metodologiczne istniejące w obszarze nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych. 
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Wprowadza w instytucjonalne reguły prowadzenia badań, w tym reguły przygotowywania 

wniosków o granty badawcze. Wyposaża w umiejętności niezbędne do planowania samodzielnych i 

zespołowych działań badawczych. Przygotowuje do analizy materiału badawczego (jakościowej 

oraz ilościowej), do upowszechniania wyników badań, w tym do tworzenia wysokiej jakości 

publikacji naukowych.  

Planowane zajęcia: 

o Pisanie akademickie 

o Technologie informatyczne w pracy naukowej 

o Przygotowanie aplikacji grantowych; 

o Zarządzanie projektami - zajęcia warsztatowe; 

o Badania naukowe w praktyce; 

o Metody badawcze w naukach teologicznych 

o Metody badawcze w naukach społecznych 

o Wizualizacja i interpretacja danych  

o Komunikowanie wyników badań; 

o Techniki akademickiej wymiany myśli; 

o Etyka pracownika nauki  

o Etyka badań naukowych i ochrona własności intelektualnej 

 

3. MODUŁ KOMPETENCJI AKADEMICKICH, ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH – umożliwiający 

zdobycie szeregu umiejętności związanych z rozwojem kariery naukowej; moduł budowany na 

nowoczesnej koncepcjach dydaktyki akademickiej, umożliwiający przygotowanie do pracy 

dydaktycznej ze studentami, kształtujący także umiejętności miękkie nauczyciela akademickiego: 

wrażliwość dla różnorodności, dialogiczność i zrozumienie potrzeb osób o odmiennych sposobach 

myślenia i rozumienia rzeczywistości społecznej; 

Planowane zajęcia: 

o Szkoła wyższa jako organizacja i instytucja edukacyjna  

o Dydaktyka szkoły wyższej: nauczanie jako relacja interpersonalna; metody i formy 

kształcenia; udzielanie informacji zwrotnej i ocenianie; refleksja i ewaluacja własnej pracy 

nauczycielskiej, współpraca między nauczycielami akademickimi; praca ze studentami  

ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi 

o Praktyki zawodowe (w wymiarze min. 60 godzin w każdym roku studiów): tworzenie 

programu zajęć, sylabus, prowadzenie zajęć, hospitacje koleżeńskie. 

 

4. MODUŁ PRACY NAD OSIĄGNIĘCIEM NAUKOWYM  

Moduł ma na celu umożliwienie współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem lub 

promotorami oraz w gronie doktorantów, ukierunkowanej na powstanie rozprawy doktorskiej. 
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Planowane zajęcia: 

o Cykliczne spotkania indywidualne z promotorem lub promotorami (tutoring); 

o Seminarium doktoranckie w formie otwartych, dyskusyjnych spotkań osadzonych  

w obszarze tematycznym dyscyplin oraz w oparciu o prezentacje koncepcji rozprawy 

doktorskiej (z udziałem promotorów). 

 

5. MODUŁ KOMPETENCJI KULTUROWYCH – umożliwiający zdobycie wiedzy z zakresu 

różnorodności religijnej, uczestniczenie w dyskursie społecznym związanym z prawami człowieka, 

szacunkiem dla odmienności religijnej i światopoglądowej. 

Planowane zajęcia: 

o Prawa i wolności człowieka w dyskursie naukowym i społecznym 

o Dialog kultur i religii w świecie współczesnym. Możliwości i bariery 

 

W ramach poszczególnych modułów Doktorantowi oferowane są kursy, konferencje, seminaria i gościnne 

wykłady zapraszanych wybitnych naukowców oraz inne aktywności, z których może skorzystać przy 

budowaniu Indywidualnego Planu Badawczego umożliwiającego osiągnięcie efektów kształcenia 

przewidzianych dla Szkoły Doktorskiej ChAT. 

PROFIL ABSOLWENTA 

Program Kształcenia oferowany w Szkole Doktorskiej ChAT w dyscyplinie teologia oraz pedagogika umożliwia 

Absolwentowi zbudowanie opartego na szerokim zapleczu teoretycznym warsztatu pracy naukowej, 

pozwalającego na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą.  

Absolwent ma pogłębioną znajomość światowego dorobku teologii i pedagogiki oraz ich paradygmatycznych 

i metodologicznych podstaw; opanował warsztat badawczy w stopniu umożliwiającym twórcze stosowanie 

metod, technik i narzędzi badawczych; znajomość języka obcego nowożytnego umożliwia mu funkcjonowanie 

w międzynarodowym środowisku naukowym. Zrealizowanie przez Absolwenta zaawansowanych studiów  

i badań czyni go wysokiej klasy specjalistą w wybranym przez niego obszarze dyscypliny naukowej. 

Zdobyta wiedza merytoryczna i kompetencje badawcze oraz nawiązane w trakcie realizacji programu 

kształcenia kontakty naukowe i współpraca z badaczami w kraju i za granicą, dają Absolwentowi możliwość 

uzyskania wysokiej pozycji także na rynku pracy innym niż akademicki. 

 

PLAN ZAJĘĆ SZKOŁY DOKTORSKIEJ CHAT (OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021) 

 

Nazwa przedmiotu 
Przynależność 

do modułu 
kształcenia 

Rok 
studiów 

Wymiar 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr 
zimowy 

Semestr 
letni 

Pisanie akademickie M2 I 20 ZO 2 10 10 

Technologie informatyczne w pracy 
naukowej 

M2 I 20 ZO 2 10 10 

Przygotowanie aplikacji grantowych M2 I 10 ZAL 2 10  

Metody badawcze w naukach 
teologicznych 

M2 I 20 ZO 3 10 10 

Metody badawcze w naukach społecznych M2 I 20 ZO 3 10 10 

Dydaktyka szkoły wyższej M3 I 10 ZAL 1  10 
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Tutoring – tryb indywidualny teologia lub 
pedagogika 

M4 I 30 ZAL 2 15 15 

Seminarium doktoranckie M4 I 30 ZAL 4 15 15 

Etyka pracownika nauki M2 I 10 ZO 1 10  

Wykłady interaktywne z wybitnymi 
badaczami 

M5 I 8 ZAL 1 4 4 

Praktyki zawodowe M3 I 60 ZO 4  60 

        

   238  25 94 144 

 

Nazwa przedmiotu 
Przynależność 

do modułu 
kształcenia 

Rok 
studiów 

Wymiar 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr 
zimowy 

Semestr 
letni 

Pisanie akademickie M2 II 10 ZO 2 5 5 

Współczesne paradygmaty w naukach 
teologicznych oraz społecznych 

M1 II 10 ZAL 0,5  10 

Wizualizacja i interpretacja danych M2 II 15 ZAL 1 15  

Techniki akademickiej wymiany myśli M2 II 30 ZAL 2 15 15 

Wykłady interaktywne z wybitnymi 
naukowcami 

M1 II 8 ZAL 0,5 4 4 

Dydaktyka szkoły wyższej M3 II 5 ZO 0,5 5  

Tutoring – tryb indywidualny teologia lub 
pedagogika 

M4 II 30 ZAL 2 15 15 

Seminarium doktoranckie M4 II 30 ZAL 4 15 15 

Etyka badań naukowych i ochrona 
własności intelektualnej 

M2 II 10 ZAL 0,5 10  

Praktyki zawodowe M3 II 60 ZO 4 30 30 

   208  18 114 94 

 

Nazwa przedmiotu 
Przynależność 

do modułu 
kształcenia 

Rok 
studiów 

Wymiar 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr 
zimowy 

Semestr 
letni 

Komunikowanie wyników badań M2 III 20 ZAL 1 10 10 

Wykłady interaktywne z wybitnymi 
naukowcami 

M1 III 8 ZAL 0,5 4 4 

Szkoła wyższa jako organizacja i instytucja 
edukacyjna 

M3 III 10 ZAL 1 10  

Zarządzanie projektami badawczymi - 
zajęcia warsztatowe 

M2 III 10 ZAL 1  10 

Dydaktyka szkoły wyższej M3 III 10 ZO 0,5 10  

Tutoring – tryb indywidualny teologia lub 
pedagogika 

M4 III 30 ZAL 2 15 15 

Seminarium doktoranckie M4 III 30 ZAL 4 15 15 

Szkoła wyższa jako organizacja i instytucja 
edukacyjna 

M3 III 10 ZO 0,5  10 

Prawa i wolności człowieka w dyskursie 
naukowym i społecznym 

M5 III 10 ZO 0,5 10  

Praktyki zawodowe M3 III 60 ZO 4 30 30 

   198  15 104 94 

 

Nazwa przedmiotu 
Przynależność 

do modułu 
kształcenia 

Rok 
studiów 

Wymiar 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Semestr 
zimowy 

Semestr 
letni 

Tutoring – tryb indywidualny teologia lub 
pedagogika 

M4 IV 30 ZAL 2 15 15 

Seminarium doktoranckie M4 IV 10 ZAL 4 10  

Dialog kultur i religii w świecie 
współczesnym. Możliwości i bariery 

M5 IV 20 ZO 2 10 10 

Prawa i wolności człowieka w dyskursie M5 IV 10 ZO 1 10  
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naukowym i społecznym 

Wykłady interaktywne z wybitnymi 
naukowcami 

M1 IV 8 ZAL 1 4 4 

Praktyki zawodowe M3 IV 30 ZO 4 30 30 

   128  14 79 59 
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POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 

Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra 

lub równorzędny oraz posiada predyspozycje do pracy naukowej. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 

czynności administracyjne związane ze stwierdzeniem kompletności dokumentów dostarczonych przez 

kandydatów, rozmowę kwalifikacyjną i analizę merytoryczną wymaganej dokumentacji określonej w 

załączeniu nr 1 do dokumentacji programowej Szkoły Doktorskiej ChAT.  

 

Potwierdzania realizacji danej aktywności realizowanej poza SD ChAT w ramach programu doktorskiego na 
podstawie którego możliwe będzie określenie terminu, liczby godzin, miejsca i rodzaju aktywności, punktów 
ECTS dokonuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej ChAT na podstawie podania stanowiącego załącznik nr 2 do 
dokumentacji programowej Szkoły Doktorskiej ChAT.  
 

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględniający charakterystyki drugiego stopnia dla kwalifikacji na 

poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218) określa załącznik do uchwały nr 

14/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej ChAT dla dyscyplin naukowych: teologia i pedagogika. 
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Załącznik nr 1 do dokumentacji programowej Szkoły Doktorskiej 
ChAT  
w Warszawie  

 

 Warszawa, …………………………..  

  

  

JM REKTOR  

CHRZESCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ 

W WARSZAWIE 

za pośrednictwem 

KIEROWNIKA SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

  

P O D A N I E  

 

  

Proszę o przyjęcie mnie od roku akademickiego 2020/2021 do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez 

Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. 

  

TEMAT PROJEKTU BADAWCZEGO  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

w dyscyplinie*:  

□ teologia 

□ pedagogika 

  

DANE KANDYDATA  

  

1. Nazwisko: ………………………………. imiona: …………….………………………………………………..……  

 

2. Płeć::       Kobieta        Mężczyzna 

  

3. Numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę 
państwa, które go wydało:  

 

…………………………………………………………………………………………………………

…  

  

4. Data i miejsce urodzenia: 
 ……………………………………………………………………………………………………………  

  

5. Obywatelstwo:   
 ……………………………………………………………………………………………………………  

  

6. Karta Polaka: TAK/NIE*nr  ………………………………………………………….…………….  

  

7. Adres zamieszkania:  
 ……………………………………………………………………………………………………………  

 

8. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania):  

  

……………………………………………………………………………………………………………   

9. Dane do kontaktu:  
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……………………………………………………………………………………………………………  
(numer telefonu, adres e-mail)  

  

10. Wykształcenie: ……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

   tytuł zawodowy, nazwa uczelni, wydział, rok ukończenia, studia podyplomowe)  

  

11. Kształcenie na studiach doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie lub 
innych Uczelniach lub wcześniej otwarte przewody doktorskie 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 (rok podjęcia studiów doktoranckich lub otwarcia przewodu doktorskiego, nazwisko promotora,  

temat rozprawy doktorskiej, w przypadku braku powyższego napisać „brak”):  

  

12. Posiadany stopień doktora: TAK/NIE*, w dziedzinie nauki, dyscyplinie naukowej:  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

* Zaznaczyć właściwe 

  

  

 
Prawdziwość danych zawartych w podaniu 
potwierdzam własnoręcznym podpisem  

  

Warszawa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
(podpis kandydata)  

  

  

 

 

 

W załączaniu przedkładam: 

1) ZGODĘ OPIEKUNA NAUKOWEGO I OSWIADCZENIE 

2) INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
3) OPIS OSIĄGNIĘĆ 
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Załącznik nr 1 do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ChAT 

 

ZGODA OPIEKUNA NAUKOWEGO: 

WYRAŻAM ZGODĘ NA OPIEKĘ NAUKOWĄ NAD PRZYGOTOWANIEM ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

  

  

…………………………….…………………………………  

(podpis opiekuna)  

  

O Ś W I A D C Z E N I A  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, a następnie 

przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej wskazanych w niniejszym podaniu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).   

Wyrażam zgodę na prowadzenie procesu rekrutacji w elektronicznym systemie rekrutacji na 

IRK oraz komunikację drogą elektroniczną.  

 

W przypadku zakwalifikowania się w postępowaniu rekrutacyjnym oświadczam, że 
zobowiązuję się dostarczyć oryginały dokumentacji do Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. Niedostarczenie oryginałów dokumentacji skutkować będzie 
odrzuceniem aplikacji.  

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o treści art. 209 ust. 10 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.) i 
wynikających z  niej skutkach dla postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.   

 

(art. 209 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Doktorant nie może 

być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta: 1) 

w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3; 2) po ocenie śródokresowej 

zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę 

pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której 

mowa w ust. 4 pkt 2; 3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.)   
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Załącznik nr 2 do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ChAT 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 

ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa;   

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mailowego: 

ODO@CHAT.EDU.PL;   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:   

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Chrześcijańską 

Akademię Teologiczną w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,   

b. przekazywania bieżących informacji związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły 

Doktorskiej, a następnie przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,   

c. prowadzenia prawidłowego dokumentowania przebiegu procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych;   

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym u administratora do 

przetwarzania danych osobowych, oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

w szczególności Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie systemu POL-on;   

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności 

związanych z procesem rekrutacji oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi 

u administratora w związku z koniecznością zapewnienia możliwości wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 

związanych z procesem rekrutacji, a w wypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej – przez okres 50 lat od 

ukończenia kształcenia;  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w 

Warszawie, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania 

danych osobowych;   

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji i 

dokumentowania przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.   

9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w 

przepisach prawa.   

  

Warszawa, dn. ……………… r.                    ……………………………………  

(podpis kandydata)  
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Załącznik nr 3 do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ChAT 

 

 

OPIS OSIĄGNIĘĆ 

 

1. Osiągnięcia w pracy naukowej – publikacje (informacja o artykułach opublikowanych lub przyjętych 

do druku (wymagane potwierdzenie z wydawnictwa o pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej i 

przyjęciu do druku), komunikatach zjazdowych cytowania zgodnie ze standardem APA lub Chicago  

 

 

 

2. Osiągnięcia w pracy naukowej: uczestnictwo w grantach, programach i projektach badawczych – 

krajowych i międzynarodowych (m.in. NCN, NCBiR, MNiSW) lub bycie wykonawcą projektów 

badawczych finansowanych ze środków uczelni macierzystych lub zewnętrznych (kierowanie 

projektem/wykonawstwo projektu).   

 

 

 

3. Inne osiągnięcia (zdobyte nagrody i wyróżnienia, czynny udział w konferencjach: referat, poster, 

stypendiach naukowych, stażach naukowych, indywidualny tok studiów, udział w programach 

wymiany studentów).  

 

 

 

4. Załączony projekt badawczy zaopiniowany przez opiekuna naukowego (Objętość projektu, łącznie z 

materiałem ilustracyjnym, nie może przekraczać 5 stron napisanych czcionką Times New Roman 12, 

odstęp maksymalnie 1).  

  

Lp. Spis dokumentów*  Pokwitowanie 

odbioru 

dokumentów  

1 Oryginał / odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia / jednolitych 

studiów magisterskich / zaświadczenie wystawione przez dziekanat o 

ukończeniu studiów drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich i 

uzyskaniu tytułu zawodowego magistra / magistra inżyniera / równorzędnego  

  

2 Dyplom ukończenia studiów za granicą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, potwierdzający w 

Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wykształcenia na poziomie studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich / uznany za 

równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, 

magistra inżyniera lub równorzędnemu  

  

3 Legalizacja dyplomu ukończenia studiów za granicą / klauzula apostille    

4 Zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, 

równoważności dyplomu ukończenia studiów za granicą z polskim dyplomem 

ukończenia studiów drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich oraz 

tytułem zawodowym magistra / magistra inżyniera / równorzędnym  

  

5 Zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia 

/ jednolitych studiów magisterskich za okres studiów ukończonych w Polsce 

lub za granicą, uznanych za równorzędne ze studiami pierwszego i drugiego 

stopnia / jednolitymi studiami magisterskimi (do dwóch miejsc po przecinku).  

  

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html
http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html
http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html
http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html
https://konferencje.aps.edu.pl/dialog/img/wymagania_redakcyjne.pdf
https://konferencje.aps.edu.pl/dialog/img/wymagania_redakcyjne.pdf
https://konferencje.aps.edu.pl/dialog/img/wymagania_redakcyjne.pdf
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6 Projekt badawczy zaopiniowany przez opiekuna naukowego. (Objętość 

projektu, łącznie z materiałem ilustracyjnym, nie może przekraczać 5 stron 

napisanych czcionką Times New Roman 12, odstęp maksymalnie 1). 

  

7 Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe za ostatnie pięć lat, w 

szczególności kopie: publikacji naukowych / komunikatów zjazdowych / 

dyplomów potwierdzających przyznanie nagród studenckiego towarzystwa 

naukowego / innych towarzystw naukowych / nagród rektora dla najlepszych 

studentów i absolwentów / nagród ministra.  

  

8 Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego, wydany przez 
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 
/ zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu 
przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostce 
wyznaczonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego / zaświadczenie 
potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na 
podjęcie kształcenia w języku polskim.**  

  

9 Tłumaczenie dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza 

przysięgłego prowadzącego działalność w RP  

  

10 Dwie aktualne i podpisane fotografie w formacie przewidzianym dla 

dokumentu tożsamości - dowodu osobistego  

  

11 Inne dokumenty w tym potwierdzone kopie certyfikatów znajomości 

języka/języków obcych  

(Spis certyfikatów znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. (poz. 1842) - WYKAZ 

CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO 

JĘZYKA OBCEGO)  

  

* Zaznaczyć właściwe / **Dotyczy cudzoziemców  

  

  

  

  

Warszawa,………………………..              …………………………………..……………  

  (podpis przekazującego dokumenty)  

  

 

Potwierdzam przyjęcie dokumentów wymienionych w powyższej tabeli:  

  

  

  

……………………………………………………………………  

(podpis pracownika przyjmującego dokumenty)  

  



Rektor 

ul. Broniewskiego 48 

01-771 Warszawa 

tel./fax: +48 22 831 95 97 

kom.: +48 506 002 360 

e-mail: chat@chat.edu.pl 

Załącznik nr 2 do dokumentacji programowej Szkoły Doktorskiej 
ChAT w Warszawie  

 
..................................................................    Warszawa, ........................................................... 
Imię i nazwisko          data 
 
.................................................................. 
Numer albumu 

 
.................................................................. 
Program doktorski 

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej ChAT 

 

Podanie o zaliczenie aktywności realizowanej poza SD ChAT w ramach programu doktorskiego 

 

Proszę o zaliczenie ……………………………………………..……………………………………………….......................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
(podać formę aktywności /wykład, referat, publikacja/ oraz organizatora/wydawcę itd.) 

 
jako formy aktywności wymaganej w programie doktorskim ………………………………………………………………………….., 

w ramach modułu …………………………………………………………………………………………………… …………………………………….., 

obszar tematyczny …………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
                            (podać zgodnie z programem) 

Uzasadnienie: ................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................. ................................................................... 

Wykaz załączników
1
 

1. 

2. 

3. 

........................................ 
Podpis doktoranta 

 

Opinia promotora:......................................................................................................................... ...................................... 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................... 

 

........................................ 
Podpis promotora 

                                                           
1  Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację danej aktywności, na podstawie których możliwe będzie 

określenie terminu, liczby godzin, miejsca i rodzaju aktywności, punktów ECTS (np. zaświadczenie od wydawcy, organizatora 

konferencji, potwierdzenie zaliczenia kursu, sylabus kursu).  


