
 

 

                

  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48 /2012  

                                       Rektora PW z dnia 24 sierpnia 2012 r.     

       

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych obowiązujących na studiach doktoranckich 

w Politechnice Warszawskiej 

 

§ 1 

Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące na studiach doktoranckich w Politechnice 

Warszawskiej:  

 

1) podanie adresowane do wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich, 

a w przypadku cudzoziemców podanie adresowane do prorektora właściwego do spraw 

studiów doktoranckich; 

2) zgoda wydana przez pracownika wydziału na opiekę naukową, o której mowa w §2 ust. 2 

pkt 2 Regulaminu studiów doktoranckich w PW; 

3) zgoda kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry, zakładu) 

na wykonywanie pracy doktorskiej w tej jednostce, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 3 

Regulaminu studiów doktoranckich w PW; 

4) potwierdzenie przez kierownika studiów doktoranckich zgodności zamierzonej tematyki 

pracy doktorskiej z dziedziną nauki i dyscypliną naukową studiów doktoranckich 

prowadzonych w jednostce organizacyjnej; 

5) odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich 

lub kopia tego dyplomu poświadczona przez PW za zgodność z oryginałem; 

6) CV/życiorys; 

7) poświadczona przez PW za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub, 

w przypadku kandydatów na studia doktoranckie będących cudzoziemcami, innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia doktoranckie; 

8) 3 aktualne zdjęcia (wym. 35x45mm); 

9) zdjęcie w wersji elektronicznej zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1  

do decyzji nr 29/2012 Rektora PW z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia 

elektronicznej legitymacji doktoranta oraz ustalenia wysokości i sposobu uiszczania 

opłaty za wydanie tej legitymacji i jej duplikatu; 

10) karta informacyjna kandydata na studia doktoranckie zawierająca podstawowe dane 

osobowe oraz dane  wymagane w procedurze rekrutacyjnej; 

11) kwestionariusz osobowy zawierający ankietę osobową (imię i nazwisko, data i miejsce 

urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwa i numer dokumentu 

tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji) oraz dane wymagane 

przepisami, w tym w zakresie sprawozdawczości uczelni a także w zakresie obsługi toku 

studiów doktoranckich i w zakresie obsługi finansowej tych studiów; 

12) podpisany przez kandydata na studia doktoranckie dokument „Informacja 

o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia”, 

o którym mowa w §7 ust. 2 pkt 3 zarządzenia nr 46/2010 Rektora PW z dnia 17 sierpnia 

2010 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Politechnice Warszawskiej, stanowiący 

potwierdzenie, że kandydat zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych 

w PW; 



 

 

 

 

 

13) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające możliwość podjęcia i kontynuowania kształcenia 

ze względu na stan zdrowia, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, 

studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045).    

 

§ 2 

 

Dokumenty, o których mowa w §1, w okresie studiów doktoranckich przechowywane 

są w Dziale ds. Studiów w teczkach akt osobowych doktorantów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48 /2012  

                                       Rektora PW z dnia 24 sierpnia 2012 r.     
 

 

 

Wykaz dodatkowych dokumentów rekrutacyjnych na studiach doktoranckich 

w Politechnice Warszawskiej obowiązujących cudzoziemców 

 

§ 1 

Dodatkowe dokumenty rekrutacyjne obowiązujące cudzoziemców: 

1) kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez PW, co najmniej jednego 

z poniższych dokumentów:  

a) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków 

na okres kształcenia w Polsce, 

b) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

c) dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu 

Zdrowia; 

2) kopia, poświadczona przez PW za zgodność z oryginałem, dokumentu uprawniającego 

do pobytu na terytorium Polski (wiza, karta pobytu, inny dokument); 

3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w języku polskim 

wymagany jest jeden z trzech poniższych dokumentów: 

a)   oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez PW kopia dokumentu 

potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki 

w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, 

b) oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez PW kopia certyfikatu 

potwierdzającego znajomość języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję 

Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, 

c) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym 

na podjęcie tych studiów w języku polskim, wystawiony przez kierownika studiów 

doktoranckich; 

4) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na niestacjonarne studia doktoranckie w języku 

angielskim wymagany jest jeden z dwóch dokumentów:   

a) kopia, poświadczona przez PW za zgodność z oryginałem, dokumentu  

potwierdzającego znajomość języka angielskiego, 

b) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym 

na podjęcie tych studiów w języku angielskim, wystawiony przez kierownika studiów 

doktoranckich. 

§ 2 

Dokumenty, o których mowa w §1, w okresie studiów doktoranckich przechowywane 

są w Dziale ds. Studiów w teczkach akt osobowych.  

 

 



 

 

 
 

                                     Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48 /2012 

      Rektora PW z dnia 24 sierpnia 2012 r.     

 

Wykaz dokumentów  postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na studiach 

doktoranckich w Politechnice Warszawskiej 

 

 

§ 1 

Dokumenty postępowania kwalifikacyjnego: 

2) Decyzja o przyjęciu na studia doktoranckie odpowiednio: 

a) wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w przypadku obywateli 

polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia doktoranckie na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich, 

b) prorektora właściwego do spraw studiów doktoranckich w przypadku pozostałych 

cudzoziemców, 

wraz z oryginałem potwierdzenia doręczenia tej decyzji; 

3) podpisany przez doktoranta akt ślubowania akademickiego, o którym mowa w § 2 ust. 11 

Regulaminu studiów doktoranckich w PW; 

4) umowa o warunkach odpłatności za stacjonarne/niestacjonarne studia doktoranckie 

lub kopia umowy zawartej z doktorantem; 

5) potwierdzenie odbioru legitymacji doktoranckiej i karty uczestnika studiów doktoranckich. 

 

§ 2 

Dokumenty, o których mowa w §1, w okresie studiów doktoranckich przechowywane  

są  w Dział ds. Studiów w teczkach akt osobowych doktorantów.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 48 /2012 

              Rektora PW z dnia 24 sierpnia 2012 r.     

 

 

Wykaz dokumentów przebiegu studiów doktoranckich obowiązujących  

w Politechnice Warszawskiej 

 

 

§ 1 

 

Dokumentacja przebiegu studiów doktoranckich prowadzona i przechowywana  

w sekretariacie  studiów doktoranckich na wydziale: 

1) dokumenty związane z: 

a) ustaleniami indywidualnego programu tych studiów, zgodnie z § 3 ust. 11 Regulaminu 

studiów doktoranckich w PW, 

b) oceną postępów w realizacji programu tych studiów dokonywaną przez kierownika 

studiów doktoranckich na podstawie § 4 ust. 10 Regulaminu studiów doktoranckich 

w PW, 

c) zaliczeniem kolejnych lat lub semestrów tych studiów przez kierownika studiów 

doktoranckich  na podstawie § 4 ust. 13 Regulaminu studiów doktoranckich w PW; 

2) okresowe sprawozdania doktoranta dokumentujące postępy w realizacji programu tych     

studiów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu studiów doktoranckich w PW, 

zawierające między innymi informacje o: 

a) realizacji działań związanych z przewodem doktorskim, 

b) zaliczeniu przedmiotów (modułów) wymaganych planem i programem studiów 

doktoranckich w danym semestrze/roku akademickim, 

c) autorstwie lub współautorstwie publikacji naukowych (szczegółowe dane 

bibliograficzne obowiązujące w publikacjach naukowych), 

d) udziale w konferencjach naukowych, 

e) udziale w projektach badawczych (wykonawca/kierownik projektu, numer projektu, 

tytuł projektu, kierownik projektu), 

f) wyjazdach w celach naukowych na staże, studia, badania (termin, miejsce, tematyka), 

g) zajęciach dydaktycznych prowadzonych w ramach praktyk zawodowych (nazwa 

przedmiotu, rodzaj zajęć, liczba godzin dydaktycznych); 

3) zaświadczenia o przeszkoleniach w zakresie BHP zgodnie z  § 5 ust. 12 Regulaminu 

studiów doktoranckich w PW; 

4) inne dokumenty poświadczające przebieg studiów doktoranckich stanowiące podstawę 

wystawienia „Zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich”. 

 



 

 

 

§ 2 

 

Dokumentacja przebiegu studiów doktoranckich gromadzona i przechowywana w Dziale  

ds. Studiów: 

1) decyzje kierownika studiów doktoranckich dotyczące przedłużenia okresu studiów 

doktoranckich; 

2) decyzja i dokumentacja związana ze wznowieniem studiów doktoranckich; 

3) decyzja i dokumentacja związana z przeniesieniem na studia doktoranckie; 

4) decyzje  i  dokumentacja związana z przyznaniem stypendium doktoranckiego; 

5) decyzje i dokumentacja związana z przyznaniem zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej; 

6) zaświadczenia wydawane w związku z odbywaniem studiów doktoranckich; 

7) informacje przekazywane do urzędów państwowych wynikające z przepisów; 

8) wyciąg z protokołu  posiedzenia rady wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego; 

9) dokumenty dotyczące wyjazdów zagranicznych; 

10) aneksy do umowy o warunkach odpłatności za stacjonarne lub niestacjonarne studia 

doktoranckie w Politechnice Warszawskiej; 

11) informacje doktoranta o zmianie danych osobowych. 

 

§ 3 

 

Dokumenty związane z ukończeniem studiów doktoranckich lub zakończeniem kształcenia 

na studiach doktoranckich stanowią: 

1) kopia dyplomu doktorskiego poświadczona przez Biuro ds. Nauki za zgodność 

z oryginałem; 

2) „Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich”, wystawione przez kierownika 

studiów doktoranckich; 

3) decyzja o skreśleniu z listy doktorantów, wydana przez kierownika studiów 

doktoranckich i dokumenty związane z procedurą odwoławczą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Załącznik nr  5 do zarządzenia nr 48/2012  

            Rektora PW  z dnia 24 sierpnia 2012 r.             

1 str. OKŁADKI 

 



    

 

2 str. OKŁADKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Str. 1  

 



    

 

 

Str. 2 

 

 

 

 

 



    

 

 

Str. 3 

 



    

 

 

Str. parzyste od 4 do 26 

 



    

 

 

Str. nieparzyste od 5 do 27 

 



    

 

 

Str. 28 

 



    

 

 

Str. 29  

 



    

 

 

Str. 30  

 



    

 

 

Str. 31 

 



    

 

 

Str. 32 

 



    

 

 

 

Str. 3 OKŁADKI 

 



    

 

 

Str. 4 OKŁADKI 

 



    

 

Opis: 

I. format Karty Uczestnika Studiów Doktoranckich A6 (105mmx148mm); 

II. oprawa - zeszytowa -……………………; 

III. strony od 1 do 32 – papier offsetowy o gramaturze 80 g/m²; 

IV. druk dwustronny w kolorze czarnym : 

1. okładka: 

a) str. 1  

-     logo uczelni o wymiarach Ø 37 mm, 

-  „KARTA UCZESTNIKA” – czcionka Arial CE wersalik24 pkt- rozstrzelenie 

200%,  

-  „STUDIÓW DOKTORANCKICH -  czcionka Arial CE wersalik 10 pkt- 

rozstrzelenie 200%; 

b) str.  2  

-   „Nr albumu” – czcionka Arial CE 7 pkt; 

-   „podpis właściciela” - czcionka  Arial CE 7 pkt; 

c) str. 3 okładki – czysta 

d) str. 4  okładki: 

-   logo uczelni o wymiarach Ø 37 mm; 

2. strona 1:   

a) „KARTA UCZESTNIKA” – czcionka Arial CE wersalik 16 pkt –rozstrzelenie 

200%; 

b) „STUDIÓW DOKTORANCKICH”– czcionka Arial CE wersalik 11,7 pkt - 

rozstrzelenie 200%; 

c)  Tekst - Arial CE 9 pkt; 

d)  Objaśnienia  -  Arial CE 7 pkt; 

3. Strony 2-29: 

a) „POLITECHNIKA WARSZAWSKA – STUDIA DOKTORANCKIE” -  

czcionka Arial CE wersalik 8 pkt - rozstrzelenie 177%, 

b)    Imię i nazwisko - czcionka Arial CE 10 pkt; 

c)    Tekst i wypełnienie tabel -  czcionka Arial CE 7 pkt; 

d)    Paginacja  - czcionka Arial CE 7 pkt; 

4. Strona 30-31: 

a) „POLITECHNIKA WARSZAWSKA – STUDIA DOKTORANCKIE” -  

czcionka Arial CE wersalik 8 pkt -  rozstrzelenie 177%; 

b) Imię i nazwisko - czcionka Arial CE 10 pkt; 

c) Paginacja - czcionka Arial CE 7 pkt; 

5. Strona 32: 

a) „POLITECHNIKA WARSZAWSKA – STUDIA DOKTORANCKIE” -  

czcionka Arial CE wersalik 8 pkt -  rozstrzelenie 177%; 

b) „INFORMACJA O WSZCZĘCIU PRZEWODU DOKTORSKIEGO” - 

czcionka Arial CE wersalik 11 pkt – rozstrzelenie 122%; 

c) Tekst - Arial CE 9 pkt; 

d) Objaśnienia  -  Arial CE 7 pkt; 

e) Paginacja  - czcionka Arial CE 7 pkt; 

 

 

       

 



    

 

      Załącznik nr  6 do zarządzenia nr 48/2012  

            Rektora PW  z dnia 24 sierpnia 2012 r.             

 

Zaświadczenie 
o przebiegu studiów doktoranckich 

w Politechnice Warszawskiej 

 

Zaświadcza się, że Pan(i)*: 
 

Imię i nazwisko:…………………………….….. 

urodzony(a) w dniu    ………………………….. w ……………………………………… 

nr albumu:………………….. 

data rozpoczęcia studiów doktoranckich………………………………………………………. 
 

był(a) uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale………………………….….… 

w dziedzinie…………………… dyscyplinie………………………..…………………… 
 

- ukończył(a) ww. studia doktoranckie i uzyskał/uzyskała kwalifikacje trzeciego stopnia 

w dniu:………………………………  

 

- został(a) skreślony(a) z listy uczestników studiów doktoranckich w dniu……………. 

 

 

Informacja o przebiegu studiów doktoranckich 

 

1. Zaliczone przedmioty: 

L.p. 
Rok 

studiów 
Nazwa przedmiotu (modułu) 

Liczba 

godzin 
Ocena ECTS** 

1      

2      

…      

 

2. Przewód doktorski: 

Tytuł rozprawy doktorskiej …………………. 

Promotor……………………………………… 

Promotor  pomocniczy (opcjonalnie) …………………………. 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego………………………. 

Data nadania stopnia doktora:…………………………………. 
 

3. Inne najważniejsze informacje o przebiegu  studiów doktoranckich : 

a) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych (szczegółowe dane bibliograficzne 

obowiązujące w publikacjach naukowych); 

b) udział w konferencjach naukowych; 

c) udział w projektach badawczych (wykonawca/kierownik projektu, numer projektu, tytuł 

projektu, nazwisko kierownika projektu); 

d) wyjazdy w celach naukowych na staże, studia, badania (termin, miejsce, tematyka). 

 

……………………                                                         ………………………..….. 
      data                                                                               podpis i pieczęć  

         kierownika studiów doktoranckich                                                                                                                                            
*wybierz właściwe    

** jeśli określono                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


