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Warszawa, 2020-05-05

Protokol posiedzenia i sprawozdanie z pracy Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiow
w Szkole Doktorskiej GeoPIanet na rok akademicki 2020/2021
(rekrutacja na temat „Dyferencjacja siarczkow i wzbogacenie w metale w dolnej skorupie
oceanicznej i strefie Moho: odwierty I C D P OmanDP",
ogloszona 12 marca 2020 r.)
Komisja w skladzie:
prof, dr hab. Ewa Slaby, dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych P A N
dr hab. Mirosiaw Jastrz^bski,
dr Jakub Ciqzela
dr hab. Edyta Zawisza, koordynator ING PAN Szkoiy Doktorskiej GeoPIanet, przewodniczqca komisji,
odbyla posiedzenie w dniach 28 kwietnia 2020 r. za posrednictwem aplikacji Zoom.
W odpowiedzi na ogloszenie o naborze do szkoiy doktorskiej GeoPIanet z dnia 12 marca 2020 r., zwiqzane
z realizacjq projektu „Dyferencjacja siarczkow i wzbogacenie w metale w dolnej skorupie oceanicznej i
strefie Moho: odwierty ICDP OmanDP"" pod opiekq dr Jakuba Ciqzeli oraz prof, dr hab. Ewy Slaby,
aplikacje zlozyla jedna osoba. Zlozona aplikacja spelniala wymogi formalne okreslone w regulaminie
rekrutacji. Ocena 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. Zgloszony kandydat uzyskal wymagane minimum 6 punktow i
zostal zaproszony na rozmow^ kwalifikacyjnq stanowiqcq 2 etap procedury rekrutacyjnej. Rozmowa ta
odbyla si^ w dniu 28 kwietnia za posrednictwem aplikacji Zoom. W rozmowie i omawianiu aplikacji
kandydata wzi^li udzial wszyscy czlonkowie komisji. W drugim etapie, ocenie punktowej (w zakresie 0-10
pkt.) podlegaly: ogolna wiedza w zakresie geologii, znajomosc zaproponowanej tematyki badah oraz
motywacja i predyspozycje do pracy naukowej kandydatow.
Kandydat mgr Dariusz Marciniak Iqcznie otrzymal 15 punktow z obu etapow rekrutacji (pierwszy etap 7,75, drugi etap - 7,25) i niniejszym komisja rekomenduje przyj^cie na I rok studiow w szkole doktorskiej
pana mgr Dariusza Marciniaka.
O wynikach konkursu kandydat zostanie poinibrmowany drogq elektronicznq.

Warszawa, 5 maja 2020 r.
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