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Warszawa, 2021-02-12

Protokot posiedzenia i sprawozdanie z pracy Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na I rok studiow
w Szkole Doktorskiej GeoPlanet na rok akademicki 2020/2021
(rekrutacja w ramach projektu NCN:
„Comparative study of petrography, mineralogy and stable isotope geochemistry of ancient
and modem hydrate-associated authigenic carbonates",
ogloszona 1 gmdnia 2020 r.)
Komisja w skladzie:
1. dr hab. Helena Hereman,
2. dr hab. Maciej Bojanowski,
3. dr hab. Edyta Zawisza, koordynator ING PAN Szkoly Doktorskiej GeoPlanet,
przewodniczqca komisji,
odbyla posiedzenie w dniu: 9 lutego 2021 r. za posrednictwem aplikacji Zoom.
W odpowiedzi na ogloszenie o naborze do Szkoly Doktorskiej GeoPlanet z dnia 1 grudnia 2020 r.,
zwiqzane z realizacjq projektu NCN pt.: „ Comparative study of petrography, mineralogy and
stable isotope geochemistry of ancient and modern hydrate-associated authigenic carbonates"
pod opiekq dr hab. Macieja Bojanowskiego, aplikacje zlozylo dwadziescia osob. Dwanascie
aplikacji bylo niekompletnych i nie spelnialo wymogow formainych okreslonych w Regulaminie
Rekrutacji Szkoly Doktorskiej. Kandydaci, ktorzy przesylali niekompletne aplikacje zostali
poproszeni o uzupelnienie brakujqcych dokumentow w terminie 7 dni. Ostatecznie osiem
zlozonych aplikacji spelnialo wymogi formalne okreslone w regulaminie rekmtacji i podlegalo
ocenie.
Ocena nadeslanych aplikacji odbyla si? w dwoch etapach.
W pierwszym etapie ocenie punktowej (w zakresie 0-10 pkt.) podlegaly osiqgni?cia oraz
doswiadczenie naukowe kandydata w oparciu m.in. o oceny uzyskane na studiach, dorobek
publikacyjny, uzyskane nagrody i stypendia, udzial w konferencjach naukowych i projektach
badawczych oraz dzialalnosc w kolach naukowych. Oceny dokonano na podstawie otrzymanych
dokumentow aplikacyjnych. Cztery sposrod osmiu zgloszonych kandydatur uzyskaly wymagane
minimum 6 punktow i kandydaci ci zostali zaproszeni na rozmow? kwalifikacyjnq stanowiqcq 2
etap procedury rekmtacyjnej. Rozmowa rekrutacyjna odbyla si? w dniu 9 lutego 2021 za
posrednictwem aplikacji Zoom. W rozmowie i omawianiu aplikacji kandydatow wzi?li udzial

nast?pujqcy czionkowie komisji: dr hab. Helena Hereman, dr hab. Maciej Bojanowski oraz dr hab.
Edyta Zawisza.
W drugim etapie, ocenie 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
uzyskanych w obu etapach, przedstawia ponizsza tabela (osoby o identycznej Iqcznej ocenie
punktowej uszeregowano w porzqdku alfabetycznym).

Imi? i nazwisko
kandydata
Owusu Frederick

Ocena, I etap
(max. 10 pkt)
3,67

Ocena II etap
(max. 10 pkt)

Ocena Iqczna
(max. 20 pkt)
3,67

Sharif Amir Hossein Rabiei

3,67

Khalil Muhammad Naveed

3,83

Mishra Chandi

5,0

Ali Mubashir

6,83

4,0

10,38

Pahczak Jan

6,83

6,0

12,83

Pedrycz Olgierd

7,17

7,0

14,17

Giunti Stefano

8,0

8,0

16,0

3,67
.

3,83
5,0

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja rekomenduje przyj?cie na I rok studiow w szkole
doktorskiej osob?, ktora uzyskala co najmniej 16 punktbw, to jest pana Stefano Giunti.
O wynikach konkursu wszyscy kandydaci zostanq poinformowani drogq elektronicznq.

W imieniu komisji
Przewodniczqca Komisji Rekrutacyjnej dr hab. Edyta Zawisza

Warszawa, 12 lutego 2021 r.

