
 

 

 

 

Poz. 8 

UCHWAŁA NR 8 
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY ASTRONOMIA 

z dnia 2 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu w sprawie zasad 
rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie § 146 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Wyraża się pozytywną opinię na temat przedstawionego projektu uchwały 
Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim.  

2. Rada rekomenduje zmiany w projekcie uchwały Senatu UW sprawie zasad 
rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim. Stanowią one załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia: A. Udalski 
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Załącznik do uchwały nr 8  
Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia 

z dnia 2 listopada 2020 r. 
 

 

Rekomendacje Rady Naukowej Dyscypliny Astronomia 

z dnia 2 listopada 2020 r. 

w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim 

Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego projektu uchwały Senatu w sprawie zasad 
rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim i przeprowadzonej dyskusji Rada 
Naukowa Dyscypliny Astronomia przedstawia następujące rekomendacje i sugestie zmian 
w proponowanych zasadach rekrutacji do szkół doktorskich: 
 
1. Rada potwierdza potrzebę wprowadzenia poprawki zaproponowanej przez prof. dr. hab. 
Jerzego Tiuryna, o treści: w przypadku niewykorzystania przez daną dyscyplinę przypadającego 
na nią limitu miejsc, miejsca te są przeznaczone dla kandydatów znajdujących się na listach 
rezerwowych w pozostałych dyscyplinach. Decyzję o przyznaniu tych miejsc podejmuje dyrektor 
szkoły w oparciu o wyniki rekrutacji. 

 
2. Mając na celu zapewnienie konkurencyjności oferty Uniwersytetu Warszawskiego, Rada 
rekomenduje rozpoczęcie rekrutacji w najwcześniejszym prawnie dopuszczalnym terminie. 
Z perspektywy RND Astronomia, optymalny termin początku rekrutacji to styczeń, natomiast 
zakończenia – marzec. Należy podkreślić, że, w celu dotrzymania terminu określonego w art. 200 
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 
z późn. zm.), zasady rekrutacji do szkół doktorskich na kolejne lata akademickie powinny zostać 
opracowane i udostępnione odpowiednio wcześniej. 

 
3. Ponieważ, zgodnie z § 4 Uchwały, harmonogram rekrutacji przewiduje możliwość 
zorganizowania więcej niż jednej tury rekrutacji w danym roku akademickim, RND Astronomia 
apeluje o standardowe przeprowadzanie drugiej tury rekrutacji dla dyscyplin, w których pozostały 
nieobsadzone miejsca. 

 


