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Protokol posiedzenia i sprawozdanie z pracy Komisji Rekrutaeyjnej na I rok stndiow 
w Szkole Doktorskiej GeoPlanet na rok akademieki 2022/2023 

(rekrntacja na temat: "Metal migration and ore formation in the slow-spreading 
oceanic lithosphere: an insight from the Central Sndetic Ophiolite, Poland") 

Komisja w skladzie: 
dr hab. Miroslaw Jastrzqbski 
dr Jakub Ciqzela 
dr bab. Edyta Zawisza, koordynator ING PAN Szkoly Doktorskiej GeoPlanet, przewodniezqea 
komisji. 

W odpowiedzi na ogloszenie o naborze do szkoly doktorskiej GeoPlanet z dnia 15 czerwea 2022 
r., zwiqzanego z realizaejq projektu „Metal migration and ore formation in tbe slow-spreading 
oceanic litbospbere: an insigbt from tbe Central Sudetic Opbiolite, Poland" pod opiekq dr Jakuba 
Ciqzeli, aplikacje zlozylo jedenastu kandydatow. Siedem aplikacji byla niekompletnycb i 
kandydaei zostali poproszeni o uzupelnienie brakujqcycb dokumentow w terminie 7 dni to jest do 
dnai 2 sierpnia 2022 roku. Ostatecznie szesc aplikacji spelnilo wymogi formalne okreslone w 
regulaminie rekrutacji i podlegaly oeenie. Ocena nadeslanycb aplikacji odbyla siq w dwocb 
etapaeb. W pierwszym etapie oeenie punktowej (w zakresie 0-10 pkt.) podlegaly osiqgniqcia oraz 
doswiadczenie naukowe kandydata w oparciu m.in. o oeeny uzyskane na studiacb, dorobek 
publikacyjny, uzyskane nagrody i stypendia, udzial w konferencjacb naukowycb i projektaeb 
badawczycb oraz dzialalnosc w kolacb naukowycb. Oeeny dokonano na podstawie otrzymanyeb 
dokumentow aplikacyjnycb. Piqciu sposrod zgloszonycb kandydatur uzyskalo wymagane 
minimum 6 punktow i Ci kandydaei zostali zaproszeni na rozmowq kwalifikacyjnq stanowiqcq 2 
etap procedury rekrutaeyjnej. Jedna rozmowa rekrutaeyjna odbyla siq w dniu 1 sierpnia 2022, 
druga zas 3 sierpnia 2022, obje rozmowy odbyly si^ za posrednictwem aplikacji Zoom i w 
obydwu rozmowaeb udzial wziqli dwaj czlonkowie komisji dr bab. Edyta Zawisza oraz dr Jakub 
Ciqzela. W drugim etapie, oeenie punktowej (w zakresie 0-10 pkt.) podlegaly: ogolna wiedza w 
zakresie geologii, znajomosc zaproponowanej tematyki badan oraz motywacja i predyspozycje do 
pracy naukowej kandydatow. Ranking kandydatow, sporzqdzony w oparciu o sum? punktow 
uzyskanycb w obu etapaeb, przedstawia ponizsza tabela: 



Imi? i nazwisko 
kandydata 

Ocena, I etap 
(max. 10 pkt) 

Ocena I I etap 
(max. 10 pkt) 

Ocena Iqczna 
(max. 20 pkt) 

EmanElsherif 7,50 9,00 16,50 

Wojciech Wozniak 6,00 7,75 13,75 

Samuel Bonsu 7,00 5,25 12,25 

Pashupati Gaire 7,33 4,00 11,33 

Rakshit Jakhar 6,00 2,00 8,00 

Emiliya Hamidova 3,50 3,50 

Na podstawie przeprowadzonej oeeny Komisja rekomenduje przyj?cie na I rok studidw w szkole 
doktorskiej osob?, ktdra uzyskala co najmniej 16,50 punktow, to jest paniq Eman Adel Abdelazis 
Basyouny Elsberif. 

O wynikaeb konkursu wszysey kandydaei zostanq poinformowani drogq elektronicznq. 

Warszawa, 3 sierpnia 2022 r. 

W imieniu Komisji przewodniezqea komisji rekrutaeyjnej dr bab. Edyta Zawisza 

f: ORDYNATOR SZKOLY DOKTORSKIEJ GEOPLANET 
w Instytucie Nauk Geologicznych 
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A hab. Edyta^awisza, profesor inst] 


