Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2021/2022
W rekrutacji mogą brać udział Kandydaci posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
Podczas rejestracji należy:
- utworzyć konto rekrutacyjne,
Rozpoczęcie rejestracji
- wybrać dyscyplinę,
Kandydatów w systemie
- uzupełnić wszystkie wymagane dane,
elektronicznej rejestracji
- wgrać zdjęcie elektroniczne,
22 czerwca 2021
Kandydatów – IRK
- wgrać skany wszystkich wymaganych dokumentów,
(Internetowa Rejestracja
- wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
Kandydatów)
Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w
systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie
podlega zwrotowi.
Zamknięcie elektronicznej
W dalszych etapach rekrutacji biorą udział tylko osoby,
18 lipca 2021,
rejestracji
Kandydatów
które spełniły wyżej wymienione warunki.
do godz. 23.59
1 ETAP REKRUTACJI
Członkowie komisji rekrutacyjnej z danej dyscypliny, w
Ocena projektu IPB
jakiej kandydat ma zamiar przygotowywać rozprawę
złożonego przez Kandydata.
doktorską, oceniają złożone przez kandydatów projekty
do 31 lipca 2021,
Indywidulanego Planu Badawczego.
do godz. 23.59
Zamknięcie 1. etapu
IPB musi uzyskać minimum 10 punktów, aby Kandydat
rekrutacji
został zakwalifikowany do II etapu rekrutacji.
Ocena pozostałych
Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny pozostałych
kryteriów rekrutacyjnych.
kryteriów rekrutacyjnych (skany dokumentów wgrane
do 17 sierpnia 2021,
do systemu IRK).
do godz. 15.00
Zamknięcie 2. etapu
Na podstawie przyznanej punktacji kandydat
rekrutacji
zostanie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja na temat
Na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata
zakwalifikowania się do
pojawi się informacja o tym, czy został zakwalifikowany
rozmów z komisją
do rozmowy z komisją rekrutacyjną.
rekrutacyjną.
Jeżeli Kandydat spełni powyższe wymagania
do 24 sierpnia 2021,
Podanie dokładnej daty
rekrutacyjne, to zobowiązany jest do 31 sierpnia złożyć
do godz. 15.00
i terminu rozmowy
oryginały dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej
kwalifikacyjnej
Wszelkie informacje dotyczące Kandydata i terminów
(rozmowa odbędzie się
rozmów kwalifikacyjnych będą widoczne na jego
1 lub 2 września br.)
Indywidulanym Koncie Rekrutacyjnym w systemie IRK
2 ETAP REKRUTACJI
Dostarczenie dokumentów jest warunkiem wzięcia
udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
Dokumenty powinny być dostarczone osobiście, przez
Dostarczanie oryginałów
osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego),
i kserokopii wymaganych
pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany
do 31 sierpnia 2021, do
dokumentów do Biura
termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Biura
godz. 13.00
Szkoły Doktorskiej
Szkoły Doktorskiej, a nie datę wysłania przesyłki.
Osoby, których dokumenty nie zostaną dostarczone w
terminie, nie biorą udziału w rozmowie kwalifikacyjnej,
a tym samym – w rekrutacji.
3 ETAP REKRUTACJI
Rozmowy są prowadzone przez komisję rekrutacyjną, w
zależności od sytuacji epidemiologicznej odbędą się one
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu lub onRozmowy kwalifikacyjne
line. Dokładną informację o dacie, godzinie i trybie odbywania
Kandydatów do Szkoły
1–2 września 2021
Doktorskiej

do 13 września 2021, do
godz. 18.00

Ogłoszenie ostatecznej listy
Kandydatów przyjętych do
Szkoły Doktorskiej

rozmów oraz o szczegółach technicznych Kandydat otrzyma na
Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym najpóźniej do 24 sierpnia.

Przed wejściem na rozmowę kandydaci podpisują
oświadczenie kandydata.
Ogłoszenie ostatecznej listy Kandydatów przyjętych do
Szkoły Doktorskiej UEW w formie komunikatów na
Indywidualnych Kontach Rekrutacyjnych Kandydatów.
KONIEC REKRUTACJI

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów po spełnieniu przez kandydata
wszystkich warunków przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

