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WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE 

ARCHITEKTURY PW w roku akademickim 2017/2018 

Opracowano na podstawie:  

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z 

późn. zm.) w brzmieniu określonym nowelizacją w dniu 11 lipca 2014 r. i związane przepisy 

przejściowe; 

Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, stanowiącego załącznik 

nr 1 do uchwały nr  415/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 22 lutego 2012, z późn. zm.; 

Uchwały nr 389/XLVIII/2016 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20/04/2016 w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 oraz 

form tych studiów. 

Dziedzina: nauki techniczne  

Dyscyplina: architektura i urbanistyka 

1.  Studia doktoranckie prowadzone są jako: 

- studia stacjonarne (w języku polskim) 

- studia niestacjonarne (w języku polskim) 

2.  Liczbę miejsc na studiach ustala Rektor Politechniki Warszawskiej na wniosek Dziekana 

Wydziału.  

3.  Wykaz pracowników wydziału mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego z 

informacją o tematyce badań naukowych zamieszczony jest na stronie internetowej 

Wydziału. 

4.  Rekrutacja odbywa się jeden raz w roku akademickim - na rok akademicki rozpoczynający 

się od 1 października. 

5.  Rekrutację na Wydziale Architektury przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

ds. Studiów Doktoranckich powołana przez Dziekana. Przewodniczącym Komisji jest 

kierownik studiów. W skład Komisji wchodzi ponadto min. 3 pracowników mających tytuł 

naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz przedstawiciel doktorantów.  

6.  O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która: 

a)   posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy 

Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (zasady 

uznawania wykształcenia zdobytego za granicą określają odrębne przepisy); 

b)   uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału, mającego uprawnienia 

do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich; z uwzględnieniem § 1 ust. 5 

Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, stanowiącego załącznik 

nr 1 uchwały nr 415/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 

r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z późn. zm., 

zwanego dalej „Regulaminem studiów doktoranckich w PW”; 

c)   uzyskała od kierownika pracowni, zakładu lub katedry, zgodę na wykonywanie pracy 

w danej 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, a także uwzględnia uwarunkowania 

określone w § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu studiów doktoranckich w PW. 

7.  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich podejmuje decyzje w 

sprawie przyjęcia na studia doktoranckie przed rozpoczęciem semestru zimowego. 
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8.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich o nieprzyjęciu 

na studia kandydat może się odwołać do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej 

decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji. 

Decyzja Rektora w sprawie odwołania jest ostateczna. 

9.  Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbywa się na przełomie czerwca i lipca. 

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej oceniają kandydatów biorąc pod uwagę: 

-   spełnienie warunków ubiegania się o przyjęcia na studia doktoranckie; 

-   przebieg studiów prowadzących do dyplomu magisterskiego; 

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

publikacje oraz wyniki działalności w studenckim ruchu naukowym, z uwzględnieniem 

przyznania środków na badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant”, o 

którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

-   zgodność tematyki pracy z dyscypliną studiów; 

-   uzasadnienie problematyki naukowej podjętej przez kandydata, jej oryginalność w 

świetle dotychczasowych dokonań w skali światowej;  

-   odpowiedzi na pytania związane z dyscypliną studiów i tematyką pracy.  

10.  Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia ze studiów 

doktoranckich prowadzonych na innym wydziale PW lub na innej uczelni, w zakresie tej 

samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. 

11.  O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może się ubiegać doktorant, 

który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów doktoranckich oraz wypełnił 

wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na uczelni i na wydziale, 

które opuszcza, oraz otrzymał zgodę kierownika realizowanych dotychczas studiów 

doktoranckich na przeniesienie. 

12.  Decyzję w sprawie przeniesienia wydaje Kierownik studiów doktoranckich wydziału 

przyjmującego.  

13.  Kierownik studiów doktoranckich, za zgodą dziekana, może wyrazić zgodę na 

przeniesienie doktoranta w ramach wydziału ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i 

odwrotnie. 

14.  W przypadku studiów niestacjonarnych przyjęcie na studia doktoranckie uwarunkowane 

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

15.  Komplet dokumentów kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału (ul. Koszykowa 55, 

pok. 21): do 9 czerwca. Wykaz wymaganych dokumentów: 

-   Podanie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Studiów Doktoranckich 

Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.  

-   Poświadczona przez uczelnię (Wydział) kopia dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów 

na studia będących cudzoziemcami. 

-   CV  

-   Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich lub odpis wyżej wymienionego dokumentu* (lub 

poświadczenie przez wydział ukończenia w/w studiów**).  

-   Zgoda przyszłego opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki na wykonywanie 

pracy doktorskiej w danej katedrze/ zakładzie/ pracowni.   

-   Zgoda kierownika studiów doktoranckich.  

-   Zgoda dziekana wydziału 
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-   Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania 

kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w 

dziekanatach).  

-   Wypełniona karta informacyjna (po zalogowaniu on-line www.   ).  

-   Kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanatach).  

-   3 aktualne fotografie (wym. 35x45mm).  

-   1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm 

x2,5 cm  (300x375 pikseli); 300 DPI. 

-   charakterystyka przyszłej pracy doktorskiej (tematyka pracy, wstępne rozeznanie stanu 

badań, proponowane metody pracy). 

 

* dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

uzyskany w Polsce; 

lub 

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. (Art. 191a ust. 

3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym). 

** dotyczy absolwentów z letniej sesji dyplomowej - do czasu otrzymania dokumentu 

dyplomu. 


