
 

 

PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  

Astronomia  

REKRUTACJA 2022/2023 



 

 

1 Przewodnik dla kandydatów  – Astronomia 

 
  
 

Spis treści 
 

PODSTAWA PRAWNA ............................................................................................................ 2 

O SZKOLE ................................................................................................................................ 3 

STYPENDIUM .......................................................................................................................... 3 

PROMOTOR ............................................................................................................................. 4 

HARMONOGRAM REKRUTACJI ............................................................................................ 5 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI..................................................................................... 7 

WYMAGANE DOKUMENTY .................................................................................................... 8 

OPŁATA REKRUTACYJNA ..................................................................................................... 9 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SYSTEMIE IRK 10 

FORMA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ............................................................... 10 

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM ............. 10 

JĘZYK POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ................................................................ 11 

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY .............................................................................................. 11 

WARUNEK PRZYJĘCIA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ ........................................................ 12 

ZAKRES EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO ....................................................................... 12 

KONTAKT ............................................................................................................................... 13 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

2 Przewodnik dla kandydatów  – Astronomia 

PODSTAWA PRAWNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Uchwała nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r.  

w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego 

(Monitor UW z 2021, poz. 13).  

 

▪ Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 stycznia 

2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad 

przeprowadzenia rejestracji kandydatów do szkół doktorskich w roku 

akademickim 2022/2023 (Monitor UW z 2022, poz. 26). 

 

▪ Postanowienie nr 3 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 stycznia 

2022 r. w sprawie opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor 

UW z 2022, poz. 27). 
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O SZKOLE 

 

Nadrzędnym elementem kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 
(SDNSP) jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego w jednej z dyscyplin (astronomia, 
informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi  
i środowisku) wchodzących w skład Szkoły, pod kierunkiem promotora wybranego przez 
doktoranta.  

Kształcenie w SDNSP trwa 4 lata i obejmuje zajęcia w formie wykładów o charakterze 
specjalistycznym i monograficznym, kursów oraz praktyk doskonalących umiejętności 
doktorantów w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej, warsztatów,  seminariów  
i dwudniowych sympozjów naukowych. 

Osoba ze stopniem doktora po ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych  
i Przyrodniczych posiada wysoce specjalistyczne wykształcenie zdobyte pod opieką wybitnych 
naukowców i jest przygotowana do podjęcia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej  
w uczelniach, instytutach krajowych oraz zagranicznych.  

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w trybie otwartego międzynarodowego konkursu.  
O przyjęcie mogą ubiegać się osoby z całego świata, na tych samych zasadach określonych  
w uchwale rekrutacyjnej. Rekrutacja ma zapewnić wyłonienie spośród kandydatów osób  
o największych predyspozycjach i silnej motywacji do prowadzenia pracy badawczej.  

Dyscypliny, w ramach których można podjąć kształcenie wraz z limitami miejsc: 

▪ astronomia – limit 5 miejsc 

▪ matematyka i informatyka – limit 22 miejsc 

▪ nauki biologiczne – limit 17 miejsc 

▪ nauki chemiczne – limit 18 miejsc 

▪ nauki fizyczne – limit 27 miejsc 

▪ nauki o Ziemi i środowisku – limit 11 miejsc 

STYPENDIUM  

 

Każdy doktorant (nieposiadający stopnia doktora) kształcący się w Szkole 

Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie astronomia otrzymuje 

stypendium doktoranckie w wysokości nie mniejszej niż: 

– 4000 zł brutto przez pierwsze dwa lata (przed oceną śródokresową); 

– 4500 zł brutto w następnych dwóch latach (po ocenie śródokresowej). 

Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,50 zł. 

Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkole doktorskiej nie może 

przekroczyć 4 lat. 

Szczegółowe informacje o trybie wypłaty stypendiów znajdują się w Regulaminie Szkoły  

oraz w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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PROMOTOR 
 

 

Pierwszą czynnością w procesie aplikowania do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

powinno być znalezienie potencjalnego promotora i uzyskanie jego zgody, gdyż jest ona 

niezbędnym elementem zgłoszenia (patrz: Wymagane dokumenty). Lista nauczycieli 

akademickich, którzy chcieliby się podjąć tego zadania znajduje się pod tym adresem: 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Regulaminem Szkoły potencjalnym promotorem może być jedynie osoba: 

▪ posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, będąca pracownikiem 

Uniwersytetu Warszawskiego lub instytucji współprowadzącej Szkołę (Instytut 

Matematyczny Polskiej Akademii Nauk), 

▪ posiadającą status emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

Promotorem może być osoba, która pozostaje wyznaczonym promotorem dla nie więcej niż 5 

doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej lub osób ubiegających się o nadanie stopnia 

doktora (np. uczestników studiów doktoranckich, którzy mają otwarty przewód doktorski).  

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zwiększyć limit, o którym 

mowa powyżej.  

 

 

 

 

 

 

https://www.astrouw.edu.pl/doktorat---rekrutacja-2022/ 
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HARMONOGRAM REKRUTACJI 

 

I tura (limit miejsc: 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozpoczęcie kształcenia –  październik 2022 

1 lutego – 18 marca 2022  

do 5 kwietnia 2022 

12 kwietnia – 23 kwietnia 2022 

do 29 kwietnia 2022 

5 maja – 23 września 2022 

do 30 września 2022 

rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji 

Kandydatów (IRK), złożenie wniosku o przyjęcie 

do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych 

Przyrodniczych, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 

(200 zł) 

opublikowanie na stronie Szkoły Doktorskiej 

harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych 

postępowania kwalifikacyjne  

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

ogłoszenie listy rankingowej 

przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych 

ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej 

Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

przesłanie listów rekomendacyjnych  do 9 kwietnia 2022 
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II tura (limit miejsc: 2 oraz miejsca niewykorzystane w I turze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie kształcenia –  październik 2022 

Zgodnie z § 4 ust. 2 uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 

r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  

z 2021, poz. 142), jeżeli harmonogram przewiduje więcej niż jedną turę rekrutacji w danym roku 

akademickim, kandydat może wziąć udział tylko w jednej z nich. W przypadku złożenia wniosku  

o przyjęcie do Szkoły w więcej niż jednej turze rekrutacji w danym roku akademickim, Dyrektor 

pozostawia ten wniosek bez rozpoznania. 

1 kwietnia – 19 maja 2022  

do 3 czerwca 2022 

6 czerwca – 24 czerwca 2022 

do 30 czerwca 2022 

4 lipca – 23 września 2022 

do 30 września 2022 

rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji 

Kandydatów (IRK), złożenie wniosku o przyjęcie 

do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych 

Przyrodniczych, wniesienie opłaty rekrutacyjnej 

(200 zł) 

opublikowanie na stronie Szkoły Doktorskiej 

harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych 

postępowania kwalifikacyjne  

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

ogłoszenie listy rankingowej 

przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych 

ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej 

Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

przesłanie listów rekomendacyjnych  do 4 czerwca 2022 
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JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI  

 

Wnieś opłatę 
rekrutacyjną na 

indywidualne konto 
bankowe widoczne w 

systemie IRK. 

Sprawdź na stronie 
interentowej Szkoły 
Doktorskiej termin 
egzminu i rozmowy 

kwalifikacyjnej.

Przystąp w 
wyznaczonym terminie 
do egzaminu i rozmowy 

kwalifikacyjnej.   

Sprawdź na stronie 
internetowej Szkoły 
Doktorskiej oraz w 
systemie IRK wyniki 

postępowania 
kwalifikacyjnego. 

Złóż wymagane 
dokumenty w 
sekretariacie 

Szkoły Doktorskiej 
Nauk Ścisłych 

i Przyrodniczych. 

Po otrzymaniu 
informacji w systemie 

IRK o przyjęciu do Szkoły 
Doktorskiej, postępuj 

zgodnie z informacjami 
przekazywanymi przez 

sekretariat Szkoły. 

Zapoznaj się z zasadami 
rekrutacji do Szkoły 

Doktorskiej Nauk 
Ścisłych i Przyrodniczych 

w dyscyplinie 
astronomia. 

Zarejestruj się w 
systemie Internetowej 

Rekrutacji Kandydattów 
(IRK): irk.uw.edu.pl  

Uzupełnij swoje dane 
osobowe i załącz 

wymagane dokumenty. 
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WYMAGANE DOKUMENTY 

 
Kandydat składa wyłącznie w IRK wniosek o przyjęcie do Szkoły. Wniosek zawiera: 

1) wskazanie wybranej dyscypliny, w której kandydat planuje podjąć kształcenie, numer 

PESEL lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres 

poczty elektronicznej, numer telefonu), informację, czy kandydat wyraża zgodę na 

doręczenie decyzji administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego; 

2) dokumenty: 

▪ (dotyczy kandydatów legitymujących się tytułem magistra lub równorzędnym 

uzyskanym na podstawie odrębnych przepisów, lub zgodnie ze swoim oświadczeniem 

do dnia 23 września 2022 r. będzie się nim legitymował) skan dyplomu ukończenia 

jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny 

uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo w przypadku kandydatów 

realizujących kształcenie w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego 

(European Higher Education Area) – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra albo 

oświadczenie, że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra zostanie 

dostarczone do dnia 23 września 2022 r. W przypadku dyplomu równorzędnego 

dyplomowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego 

stopnia, kandydat uzasadnia tę równorzędność. W przypadku gdy dyplom został 

wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie 

przysięgłe; 

▪ (dotyczy kandydatów będących kierownikami projektu badawczego realizowanego na 

Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu „Diamentowy Grant” ogłoszonego 

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub złożyli wniosek 

w ramach tego programu oczekujący na rozpatrzenie) kandydat składa zaświadczenie 

o przyznaniu mu środków finansowych przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki w ramach programu „Diamentowy Grant” albo 

oświadczenie o złożeniu wniosku w ramach programu „Diamentowy Grant” wraz  

z podaniem tytułu zgłoszonego projektu; 

▪ (dotyczy kandydatów, którzy są absolwentami studiów pierwszego stopnia lub 

studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, i uzyskali 

zgodę Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w uzgodnieniu  

z zespołem kwalifikacyjnym na wzięcie udziału w rekrutacji z uwagi na wykazaną 

wyjątkową, najwyższą jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych) kandydat 

załącza zgodę Dyrektora.  

3) opis wstępnej propozycji projektu badawczego wraz z tytułem. Opis w języku angielskim, 

nie może przekraczać 4 stron, krój czcionki Times New Roman lub równoważny, rozmiar 

czcionki min. 11 punktów, pojedyncza interlinia, margines górny i dolny min. 1,5 cm, 

marginesy boczne min. 2 cm, bibliografia wlicza się do limitu stron; 

4) życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach 

i osiągnięciach naukowych kandydata w okresie pięciu lat kalendarzowych 

poprzedzających złożenie wniosku (w przypadku, gdy kandydat w tym okresie został 

rodzicem, co potwierdzi załączając we wniosku skan aktu urodzenia dziecka, termin ten 

podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko), w szczególności o: 

▪ publikacjach, 

▪ pracach badawczych i organizacyjnych w kołach naukowych, 

▪ udziale w konferencjach naukowych, 

▪ udziale w projektach badawczych, 
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▪ nagrodach i wyróżnieniach, 

▪ stażach badawczych, 

▪ odbytych szkoleniach z zakresu umiejętności badawczych, 

▪ działalności popularyzującej naukę, 

▪ działalności w ciałach przedstawicielskich ruchu naukowego, 

▪ średniej ocen ze studiów, 

▪ karierze zawodowej, 

▪ znajomości języków obcych; 

5) skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową; 

6) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub 

oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie  

w szkole; 

7) skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz  

o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem według wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu 

Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 142), ponadto kandydat może dołączyć skan 

opinii planowanego promotora oraz opinie innych pracowników naukowych na temat 

kandydata oraz jego aktywności naukowej lub propozycji projektu badawczego; 

8) fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację; 

9) oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich lub 

posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski albo postępowanie w sprawie nadania 

stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego 

przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna 

naukowego lub promotora; 

10) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały nr 17 Senatu Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich 

Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 142) oraz treścią  

art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego; 

11) dane kontaktowe dwóch osób, które prześlą listy rekomendacyjne dla kandydata 

bezpośrednio na adres sd.nsp.astro@uw.edu.pl specyficzny dla danej dyscypliny. Brak 

wpłynięcia listów rekomendacyjnych nie oznacza braku kompletności wniosku o przyjęcie 

do szkoły; listy te mogą być brane pod uwagę przy ocenie potencjału naukowego 

kandydata; 

12) skany kart przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub 

dokumentów równoważnych (np. suplement do dyplomu); 

13) streszczenie pracy lub projektu magisterskiego w języku angielskim (do 3000 znaków ze 

spacjami). 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA  

 

Opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i wnoszona jest na indywidualne konto kandydata 

wygenerowane w systemie IRK.  
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SYSTEMIE IRK 
 

 

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o przyjęcie do Szkoły 

Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, na stronie internetowej 

Szkoły została opublikowana instrukcja, która może być pomocna 

podczas rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji 

Kandydatów (IRK).  

 

FORMA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO   

 

Postępowanie jednoetapowe.  

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym: 

 

 

 

I etap
▪ ocena projektu badawczego; 

 

▪ ocena aktywności naukowej kandydata; 

 

▪ ustny egzamin kwalifikacyjny; 

 

▪ rozmowa kwalifikacyjna 

100 punktów 
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JĘZYK POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim 
zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK.  
W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna 
może zawierać część prowadzoną w języku angielskim. 

 
 

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY  

 

Wstępna propozycja projektu badawczego (maksymalna liczba punktów – 5)  
 
Przy ocenie wstępnej propozycji projektu badawczego bierze się pod uwagę:  
1) możliwość realizacji projektu w świetle udokumentowanych kompetencji kandydata;  
2) wagę naukową projektu;  
3) przewidywaną wartość dodaną dla środowiska naukowego danej dyscypliny.  
 
Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 15)  
 
Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:  
1) publikacje naukowe (wymagany skan strony tytułowej; w przypadku osiągnięć wieloautorskich 
konieczne jest określenie procentowego udziału kandydata w osiągnięciu);  
2) potwierdzony udział w konkursach studenckich;  
3) potwierdzony udział w projektach badawczych (wymagany skan zaświadczenia kierownika 
projektu);  
4) wygłoszone referaty lub komunikaty seminaryjne i konferencyjne (wymagany skan 
potwierdzenia wygłoszenia referatu);  
5) udokumentowane staże badawcze;  
6) osiągnięcia w ramach działalności w kołach naukowych (wymagany skan zaświadczenia 
podpisanego przez prezesa koła).  
 
Egzamin kwalifikacyjny (maksymalna liczba punktów – 40)  
 
Sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata z dyscypliny astronomia w formie ustnej.   
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)  
 
Rozmowa kwalifikacyjna polega na ocenie potencjału naukowego kandydata. Rozmowa może 
zawierać następujące elementy:  
1) rozmowa na temat pracy magisterskiej kandydata (zrozumienie tematu, hipotez badawczych  
i ich realizacji, otrzymanych wyników i wniosków); 
2) pytania dotyczące dorobku naukowego i przebiegu studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich, w tym przedmiotów związanych z tematyką rozprawy doktorskiej;  
3) pytania dotyczące informacji zawartych w listach rekomendacyjnych, w tym charakteru i efektów 
współpracy kandydata z autorami listów;  
4) pytania dotyczące projektu doktorskiego i innych informacji zawartych w dokumentacji 
załączonej przez kandydata.  
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WARUNEK PRZYJĘCIA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

 
 

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest znalezienie się na liście 

rankingowej w obrębie limitu miejsc i uzyskanie co najmniej 50 punktów z 

całości postępowania kwalifikacyjnego. 

 

ZAKRES EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO  
  

1. Źródła danych astronomicznych. 

2. Obserwowane parametry gwiazd. Diagram Hertzsprunga-Russella. 

3. Równania budowy wewnętrznej gwiazd. 

4. Równania stanu materii gwiazdowej. 

5. Produkcja energii i reakcje termojądrowe we wnętrzach gwiazd. 

6. Mechanizmy transportu energii w gwiazdach. 

7. Powstawanie gwiazd. 

8. Własności gwiazd ciągu głównego. 

9. Ewolucja gwiazd w zależności od masy. 

10. Końcowe stadia ewolucji gwiazd. 

11. Problem neutrin słonecznych i jego rozwiązanie. 

12. Budowa wewnętrzna gwiazd na różnych etapach ich ewolucji: ciąg główny, gałąź czerwonych 

olbrzymów, gałąź horyzontalna, asymptotyczna gałąź czerwonych olbrzymów. 

13. Najważniejsze parametry fizyczne decydujące o ewolucji gwiazd. 

14. Rotacja gwiazd. 

15. Ewolucja gwiazd w układach podwójnych: różnice w stosunku do ewolucji gwiazd 

pojedynczych. 

16. Obserwacyjne przesłanki istnienia czarnych dziur i gwiazd neutronowych. 

17. Mechanizmy emisji fotonów w obiektach astronomicznych i charakterystyczne dla nich widma. 

18. Układy podwójne obiektów zwartych jako źródła fal grawitacyjnych. 

19. Ciemna materia w galaktykach i ich układach-obserwacyjne przesłanki jej obecności. 

20. Aktywne jądra galaktyk. 

21. Wszechświat: izotropia, jednorodność, rozszerzanie się. Prawo Hubble’a. 

22. Standardowy model gorącego Wszechświata. Pierwotna nukleosynteza. 

Mikrofalowe promieniowanie tła. 

23. Prawa Keplera. 

24. Zagadnienie dwóch ciał. 

25. Przykłady perturbacji jakim podlegają obiekty Układu Słonecznego. 

26. Punkty Lagrange’a w ograniczonym kołowym zagadnieniu trzech ciał. 

27. Podstawowe własności układów gwiazdowych takich jak galaktyki i gromady gwiazd. 

28. Charakterystyka populacji gwiazdowych Galaktyki. 

29. Zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego i jego zastosowania. 

30. Błyski gamma.  



 

 

13 Przewodnik dla kandydatów  – Astronomia 

KONTAKT  

 

W sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych prosimy o kontakt 

z sekretariatem Szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Szkoły ul. Żwirki i Wigury 93, p. 3061 
02-089 Warszawa 

rekrutacja.nsp@uw.edu.pl, szkola.nsip@uw.edu.pl 

https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnsip/ 

mailto:rekrutacja.nsp@uw.edu.pl

