Uchwala nr 389/xLVIII12016
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie warunkow i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim
2016/2017 oraz form tych studiow
Na podstawie na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z poin. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt
2 Statutu Politechniki Warszawskiej, uchwala siy, co nastypuje:

§1
Ustala siy nastypuj~ce warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Politechnice
Warszawskiej rozpoczynaj~ce siy w roku akademickim 2016/2017:
1) rekrutacja bydzie prowadzona na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne, w tym
na studia doktoranckie w jyzyku angielskim. Wykaz dziedzin nauki oraz dyscyplin
naukowych, w ktorych prowadzone s~ studia doktoranckie na poszczegolnych
wydzialach, oraz form tych studiow zawiera zal~cznik do uchwaly;
2) liczby miejsc na studiach doktoranckich prowadzonych na poszczegolnych wydzialach
ustala Rektor na wniosek dziekanow;
3) na studia doktoranckie moze zostac przyjyta osoba, ktora:
a) posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy
Grant", 0 ktorym mowa wart. 187a ust. 1 ustawy Prawo 0 szkolnictwie wyzszym,
b) uzyskala zgody na opieky naukow~ od uprawnionego pracownika wydzialu,
z uwzglydnieniem § 1 ust. 5 Regulaminu studiow doktoranckich w Politechnice
Warszawskiej, stanowi~cego zal~cznik nr 1 do uchwaly nr 415/xLVII/20 12 Senatu
Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiow
doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z poin. zm., zwanego dalej
"Regulaminem studiow doktoranckich w PW",
c) uzyskala od kierownika jednostki organizacyjnej wydzialu (instytutu, katedry,
zakladu), w ktorej planuje realizowac prace badawcze, zgody na wykonywanie tych
prac w jednostce, przy czym decyzja kierownika w tej sprawie uwzglydnia zgodnosc
deklarowanych przez kandydata zainteresowan naukowych i wstypnie okreslonej
tematyki rozprawy doktorskiej z profilem naukowym jednostki oraz tematyk~
aktualnie prowadzonych w jednostce projektow badawczych, a takZe uwzglydnia
uwarunkowania okreslone w § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu studiow doktoranckich
wPW,
d) przyst~pila do postypowania konkursowego, ktorego zasady okresla rada wydzialu
na podstawie § 1 ust. 4 pkt 2 i § 2 ust 6 Regulaminu studiow doktoranckich w PW;
4) w postypowaniu konkursowym przy ocenie kandydatow brane s~ pod uwagy:
a) spelnienie przez kandydata warunkow, 0 ktorych mowa w pkt 3,
b) przebieg studiow prowadz~cych do dyplomu magisterskiego,
c) osi~gniycia kandydata wskazuj~ce na jego predyspozycje do pracy badawczej, w tym
publikacje oraz wyniki dzialalnosci w studenckim ruchu naukowym,
z uwzglydnieniem przyznania srodkow na badania naukowe w ramach programu
"Diamentowy Grant", 0 ktorym mowa wart. 187a ust. 1 ustawy Prawo 0 szkolnictwie
wyzszym,

d) wyniki egzaminu wstcrpnego, jesli przyjcrta na wydziale procedura przewiduje taki
egzamm;
5) decyzje w sprawach przyjcrcia kandydat6w na studia doktoranckie podejmujq, przed
rozpoczcrciem semestru, wydzialowe komisje rekrutacyjne powolane przez dziekana.
Od decyzji tych komisji przysluguje odwolanie do Rektora;
6) spos6b przeprowadzania egzamin6w wymaganych w postcrpowaniu konkursowym podczas
rekrutacji na studia doktoranckie uwzglcrdnia szczeg6lne potrzeby doktorant6w bcrdqcych
osobami niepelnosprawnymi;
7) szczeg610wy tryb rekrutacji na studia doktoranckie ustalajq rady wydzia16w, zgodnie
z Regulaminem studi6w doktoranckich w PW;
8) przyjcrcia na studia doktoranckie cudzoziemc6w, niebcrdqcych obywatelami panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej lub panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 0 Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz
obywateli tych panstw, kt6rzy zdecydujq sicr na podjcrcie studi6w platnych, odbywajq sicr
zgodnie z przepisami dotyczqcymi studi6w doktoranckich dla cudzoziemc6w.

§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjcrcia.
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