
REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE 2018/19 
 

Kandydaci na studia doktoranckie niestacjonarne na UKSW rejestrują się za pośrednictwem 
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdującej się na stronie 

www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl dostępnej od 01 czerwca do 20 września 2018 r. 
 

I. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OBEJMUJE TRZY ETAPY: 
1. Internetową Rejestracje Kandydata (IRK). 
2. Analizę dokumentów złożonych w sekretariacie przez kandydata. 
3. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, którą przeprowadza Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna. 
 

II. KANDYDAT NA STUDIA JEST ZOBOWIĄZANY DO: 
1. wgrania swojego kolorowego zdjęcia (jak do dowodu osobistego) o rozmiarach  

20 x 25 mm w rozdzielczości 300dpi, po zalogowaniu się na swoim koncie w systemie IRK,  
2. wypełnienia danych osobowych oraz podania innych wymaganych informacji, 
3. wydrukowania podania z IRK o przyjęcie na studia doktoranckie i dostarczenie go wraz z 

innymi dokumentami do sekretariatu studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego (pokój 48 
s. Łucja, p. Danuta), 

4. wydrukowania i podpisania wniosku z IRK o wydanie Elektronicznej Legitymacji 
Doktoranta (ELD) i dostarczenie go z dowodem wpłaty za ELD w wysokości 10 zł do 
sekretariatu studiów doktoranckich.  

 

III. Kandydaci na studia doktoranckie są zobowiązani do uprzedniego złożenia  
w sekretariacie studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego (pokój 48 s. Łucja, p. 
Danuta):    
1. Podania o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z życiorysem. Formularz podania należy 

wypełnić podczas rejestracji internetowej, a następnie wydrukować i dostarczyć wraz z 
innymi dokumentami, 

2. zdjęcia do indeksu o wymiarach 4, 5 cm x 6, 5 cm, 
3. odpisu i ksero dyplomu magisterskiego z teologii wraz z suplementem lub 

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra z teologii lub równorzędnego i o 
uzyskanym wyniku studiów (dotyczy tegorocznych absolwentów) i dyplomu licencjackiego 
(w przypadku kandydatów na III rok), 

4. kserokopii strony tytułowej pracy magisterskiej, 
5. wstępnej koncepcji pracy doktorskiej (max. 2 str.), 
6. wykazu dotychczasowych osiągnięć naukowych (wraz z ich potwierdzeniem), 
7. kserokopii strony z indeksu z wpisem z egzaminu magisterskiego – ostatnia strona  

z indeksu, 
8. w przypadku osób duchownych i zakonnych, pozwolenia władz kościelnych na podjęcie 

studiów doktoranckich. 
 

Dokumenty niekompletne i w terminach innych niż wyznaczone nie będą przyjmowane. 
 

IV. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE 
NIESTACJONARNE: Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie - po licencjacie 
kanonicznym na III rok (teologia apostolstwa, teologia życia konsekrowanego). 

 

01.09.2018 r. – 20.09. 2018 r. 
(Sekretariat studiów doktoranckich Wydział Teologiczny UKSW ul. Dewajtis 5 - pokój 48) 

Rozmowy kwalifikacyjne 21.09. 2018 r., od godz. 10.00. 
 

V. ROZMOWY KWALIFIKACYJNE odbywają się w kampusie UKSW w Warszawie,  
ul. Dewajtis 5, sala 46. 

 


