
1 
 

Załącznik do Uchwały nr 283/III/2018  

Rady Wydziału Zarządzania PW z dnia 27 maja 2018 r.  

w sprawie zasad rekrutacji na Studia Doktoranckie prowadzone na  

Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej od roku akademickiego 2018/19 

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE  

PROWADZONE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ  

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/19 

 

§ 1 INFORMACJE WSTĘPNE  

 

1. Rekrutacja na Studia Doktoranckie prowadzone na Wydziale Zarządzania, nazywane dalej 

Studiami Doktoranckimi, jest prowadzona na Studia Doktoranckie stacjonarne (w języku 

polskim) i niestacjonarne (w języku polskim i angielskim) w dziedzinie nauk ekonomicznych 

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.  

2. Liczbę miejsc na Studiach Doktoranckich ustala Rektor Politechniki Warszawskiej na wniosek 

Dziekana Wydziału Zarządzania.  

3. O przyjęcie na Studia Doktoranckie ubiegać się może osoba, która (dotyczy obywateli polskich 

oraz cudzoziemców mogących odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich) 1:  

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny;  

2) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, uzyskany 

w Polsce lub w innym kraju, przy czym zasady uznawania wykształcenia zdobytego za granicą 

określają odrębne przepisy, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym 

mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;  

3) posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający prawo do 

kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie 

szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do 

kontynuacji kształcenia odpowiednio:  

a) na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej 

uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym, albo  

b) na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce naukowej 

lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce naukowej (Art. 191a ust. 

3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, z późn. zm.).  
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4. Rekrutację na 1 rok Studiów Doktoranckich przeprowadza się raz w roku. Studia rozpoczynają 

się w semestrze zimowym, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego w Politechnice 

Warszawskiej.  

5. Decyzje w sprawach przyjęcia kandydatów na Studia Doktoranckie podejmuje, przed 

rozpoczęciem semestru, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich (WKR 

SD) powołana przez Dziekana. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Rektora.  

6. Rekrutacja na Studia Doktoranckie odbywa się w trybie konkursu do odpowiedniej jednostki 

organizacyjnej Wydziału Zarządzania PW. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego 

poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału zgłaszają do Dziekana Wydziału liczbę miejsc 

dla doktorantów, biorąc pod uwagę obciążenia dydaktyczne jednostki i prowadzone projekty 

naukowo-badawcze.  

7. W postępowaniu konkursowym przy ocenie kandydatów brane są pod uwagę:  

1) spełnienie przez kandydata warunków ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie (pp. 3);  

2) przebieg studiów prowadzących do dyplomu magisterskiego lub równoważnego;  

3) osiągnięcia kandydata wskazujące na jego predyspozycje do pracy badawczej, w tym 

publikacje oraz wyniki działalności w studenckim ruchu naukowym. 

8. Na potrzeby rekrutacji kandydaci na Studia Doktoranckie mają udostępniony wykaz 

pracowników Wydziału mogących pełnić funkcje opiekuna naukowego wraz z informacją 

o tematyce badań naukowych.  

9. Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie odbywa się poprzez system informatyczny 

Rekrutacja PW za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: 

https://rekrutacja.pw.edu.pl  

Po dokonaniu rejestracji, kandydat drukuje z systemu informatycznego formularze Karta 

informacyjna i Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie, które wchodzą w 

skład wymaganej dokumentacji i są wypełniane odręcznie.  

Hasło i numer identyfikacyjny kandydata z procedury rejestracyjnej należy zachować, ponieważ 

będą one stanowić hasło i numer identyfikacyjny słuchacza studiów doktoranckich wymagane do 

logowania w serwisie USOSWeb (system wspomagający administracyjną obsługę studiów).  

Opis postępowania przy rejestracji znajduje się na stronie: 

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec  

10. Dokumenty związane z procesem rekrutacji kandydaci składają zgodnie z harmonogramem 

rekrutacji.  

11. Rekrutacja na Studia Doktoranckie odbywa się w dwóch etapach.  

  

https://rekrutacja.pw.edu.pl/
https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec
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§ 2 ETAP I REKRUTACJI  

 

1. Kandydaci na Studia Doktoranckie przedkładają w wyznaczonym terminie (określonym 

w  harmonogramie rekrutacji) następujące dokumenty:  

1) podanie o przyjęcie na studia, adresowane do WKR SD;  

2) poświadczona przez Uczelnię (Wydział) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących 

cudzoziemcami;  

3) życiorys zawodowy;  

4) poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich lub odpis wyżej wymienionego dokumentu; w przypadku 

beneficjenta programu „Diamentowy Grant” decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;  

5) dokumenty i materiały zawierające informacje dotyczące kwalifikacji kandydata i jego 

doświadczeń w pracy zawodowej bądź naukowej, w tym w szczególności wykaz publikacji;  

6) karta informacyjna kandydata na Studia Doktoranckie - wypełniona odręcznie (formularz 

z systemu informatycznego Rekrutacja PW)  

7) informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na studia (do pobrania w miejscu 

składania dokumentów). 

2. WKR SD podejmuje decyzje o kwalifikacji kandydatów do II etapu rekrutacji dokonując 

oceny dokumentacji złożonej przez kandydatów, a w szczególności:  

1) spełnienie przez kandydata warunków ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie (pp. 3);  

2) możliwości realizacji przez kandydata studiów doktoranckich i pracy doktorskiej na Wydziale;  

3) przebieg studiów kandydata, których efektem jest tytuł zawodowy magistra, magistra 

inżyniera lub inny równorzędny;  

4) osiągnięcia kandydata wskazujące na jego predyspozycje do pracy badawczej, w tym 

w szczególności publikacje;  

5) wyniki studiów stopnia II lub jednolitych studiów magisterskich; oraz  

6) aktywność w studenckim ruchu naukowym.  

3. O wynikach etapu I rekrutacji, a także o terminach i szczegółach dotyczących etapu II 

rekrutacji kandydaci powiadamiani są pocztą elektroniczną. Informacje te umieszczane są także 

na stronach internetowych Wydziału. 
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§ 3 ETAP II REKRUTACJI  

 

1. Po pozytywnym wyniku pierwszego etapu rekrutacji, kandydat składa kolejne wymagane 

dokumenty (w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji):  

1) zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej;  

2) zgoda kierownika Studiów Doktoranckich;  

3) zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału*, w której kandydat planuje realizować 

prace badawcze, na wykonywanie tych prac w jednostce, przy czym decyzja kierownika w tej 

sprawie uwzględnia zgodność deklarowanych przez kandydata zainteresowań naukowych 

i wstępnie określonej tematyki rozprawy doktorskiej z profilem naukowym jednostki oraz 

tematyką aktualnie prowadzonych w jednostce projektów badawczych;  

4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia i kontynuowania kształcenia ze 

względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w miejscu składania 

dokumentów);  

5) kwestionariusz osobowy wypełniony odręcznie (formularz z systemu informatycznego 

Rekrutacja PW);  

6) 3 aktualne fotografie (wym. 35x45mm);  

7) 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD - plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x 2,5 

cm (300x375 pikseli); 300 DPI.  

2. Przeprowadzenie z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej w terminie ustalonym 

w harmonogramie rekrutacji. 

3. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, wynik oceny dokumentacji złożonej w etapie I rekrutacji 

stanowią podstawę podjęcia decyzji o przyjęciu kandydata na Studia Doktoranckie. 
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§ 4 INFORMACJE KOŃCOWE  

 

1. Wyniki rekrutacji są publikowane na stronie internetowej Wydziału.  

2. Przyjęcie w poczet doktorantów PW następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu 

ślubowania akademickiego o treści określonej w Statucie PW. Ślubowania nie składają 

absolwenci PW. Po immatrykulacji doktorant otrzymuje legitymację doktoranta oraz kartę 

uczestnika Studiów Doktoranckich. Karta uczestnika Studiów Doktoranckich jest dokumentem 

przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów i stanowi własność doktoranta.  

3. W przypadku studiów niestacjonarnych przyjęcie w poczet doktorantów PW jest 

uwarunkowane wniesieniem przez kandydata opłaty za co najmniej jeden semestr studiów.  

4. Przyjęcia na Studia Doktoranckie cudzoziemców, niebędących obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz 

obywateli tych państw, którzy zdecydują się na podjęcie studiów płatnych, odbywają się zgodnie 

z przepisami dotyczącymi studiów doktoranckich dla cudzoziemców.  

5. Terminarz działań procesu rekrutacyjnego określa harmonogram rekrutacji na Studia 

Doktoranckie Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, ustalany i obowiązujący w roku 

rekrutacji.  

6. Informacje dla kandydatów na Studia Doktoranckie prowadzone w Politechnice Warszawskiej 

są dostępne na stronie: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-

przyjec 

 

 

 

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec

