
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Zarządzenie nr 41 /2021  

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 18 maja 2021 r. 

 

 

w sprawie określenia zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej Programu 

Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Obronności                  

i Bezpieczeństwa 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Określa się Zasady realizacji w Politechnice Warszawskiej Programu Interdyscyplinarnego 

Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Obronności i Bezpieczeństwa, 

stanowiące załącznik do zarządzenia. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, jest kontynuacją Program Interdyscyplinarnego 

Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych. 

 

§ 2 

 

Traci moc zarządzenie nr 34/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 września 2013 r. 

w sprawie uruchomienia Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie 

Technologii Rakietowych wraz z zarządzeniem zmieniającym nr 28/2014 Rektora PW. 

 

§ 3 

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 



Załącznik do zarządzenia nr 41 /2021  

Rektora PW 

 

 

 

ZASADY REALIZACJI W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 

PROGRAMU INTERDYSCYPLINARNEGO KSZTAŁCENIA DOKTORANTÓW  

W ZAKRESIE TECHNOLOGII OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

§ 1  

 

1. Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii 

Obronności i Bezpieczeństwa, zwany dalej „Programem IKD-TOB”, jest realizowany      

w powiązaniu z funkcjonującym w PW systemem studiów doktoranckich, w ramach 

Szkoły Doktorskiej nr 4. 

2. Doktoranci uczestniczący w Programie IKD-TOB są uczestnikami stacjonarnych lub 

niestacjonarnych studiów doktoranckich PW lub odbywają kształcenie w szkole 

doktorskiej. 

3. Każdy z doktorantów uczestniczących w Programie IKD-TOB studiuje według 

indywidualnego programu studiów lub indywidualnego programu kształcenia, realizując 

dodatkowe zadania wynikające z uczestnictwa w Programie IKD-TOB. 

4. Realizacja Programu IKD-TOB jest finansowana z wydzielonych środków własnych PW 

oraz ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

 

Organizacja Programu 

§ 2  

 

1. Decyzje dotyczące dodatkowych obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie 

IKD-TOB podejmuje Rada Programu IKD-TOB, zwana dalej również „Radą”.  

2. Członków Rady w liczbie od 4 do 6 osób, w tym jej przewodniczącego i sekretarza 

powołuje Rektor, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Członkami Rady mogą być pracownicy PW oraz osoby niebędące pracownikami PW.  

4. Funkcje sekretarza Rady pełni kierownik Programu IKD-TOB. 

5. Do zadań Rady należy w szczególności : 

1) formułowanie wymagań dotyczących indywidualnego programu studiów lub 

indywidualnego programu kształcenia realizowanego odpowiednio przez każdego 

doktoranta – uczestnika Programu IKD-TOB; 

2) określanie szczegółowych zasad przeprowadzania postępowania konkursowego           

w procesie rekrutacji uczestników Programu IKD-TOB oraz podstawowych kryteriów 

stosowanych w tym postępowaniu; 

3) określanie warunków, których spełnienie jest niezbędne dla utrzymania statusu 

uczestnika Programu IKD-TOB (warunki rejestracji na kolejny rok uczestnictwa 

w Programie IKD-TOB); 

4) dokonywanie analizy funkcjonowania Programu IKD-TOB i formułowanie zaleceń 

dotyczących zmian w realizacji Programu IKD-TOB. 

6. Bieżące działania związane z prowadzeniem Programu IKD-TOB koordynuje kierownik 

Programu IKD-TOB.  

7. Kierownik Programu IKD-TOB w zakresie realizowanych zadań podlega dyrektorowi 

Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa. 



 

8. Kierownik zapewnia obsługę administracyjną Programu IKD-TOB, a w szczególności 

obsługę doktorantów w zakresie wynikającym z ich uczestnictwa w Programie IKD-TOB 

we współpracy z sekretariatem Szkoły Doktorskiej. 

9. Kierownika Programu IKD-TOB powołuje i odwołuje Rektor. 

 

Rekrutacja 

§ 3 

 

1. Uczestnikiem Programu IKD-TOB może być osoba, która:  

1) jest uczestnikiem studiów doktoranckich na jednym z wydziałów PW lub doktorantem 

w jednej ze szkół doktorskich PW;  

2) prowadzi badania związane z technologiami związanymi z obronnością                         

i bezpieczeństwem lub planuje prowadzenie takich badań, co wynika z zatwierdzonej 

przez opiekuna naukowego tematyki przyszłej rozprawy doktorskiej; 

3) złożyła wniosek o uzyskanie statusu uczestnika Programu IKD-TOB; 

4) uzyskała rekomendację opiekuna naukowego do uczestnictwa w Programie IKD-

TOB. 

2. Rekrutacja do Programu IKD-TOB odbywa się w okresie dwóch pierwszych tygodni 

każdego semestru - po zakończeniu rekrutacji na kolejny semestr kształcenia w szkole 

doktorskiej.  

3. Limity rekrutacyjne i związane z nimi limity liczby nowo przyznanych stypendiów ustala 

– na wniosek Rady Programu IKD-TOB – Rektor przed rozpoczęciem każdego roku 

akademickiego.  

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Rada Programu IKD-TOB, zgodnie z zasadami 

określonymi przez tę Radę. 

5. Komisja podejmuje decyzje dotyczące przyjęcia kandydata (nadania mu statusu 

uczestnika Programu IKD-TOB) na podstawie analizy dostarczonych przez kandydata      

(w formie portfolio) dokumentów i materiałów, a także wyników rozmowy 

przeprowadzonej z kandydatem.  

 

Program studiów 

§ 4 

 

1. Indywidualny program studiów lub indywidualny program kształcenia uczestnika 

Programu IKD-TOB musi spełniać wymagania określone przez Radę. 

2. Przy tworzeniu indywidualnego programu studiów lub indywidualnego programu 

kształcenia uczestnicy Programu IKD-TOB mogą korzystać z pełnej oferty programowej 

Uczelni, a w szczególności z wyodrębnionej grupy przeznaczonych dla nich przedmiotów.  

3. Indywidualny program studiów lub indywidualny program kształcenia uczestnika 

Programu IKD-TOB obejmuje także seminarium naukowe Programu IKD-TOB, wspólne 

dla wszystkich doktorantów, uczestników Programu. 

 

Zasady studiowania 

§ 5  

 

1. Indywidualny program studiów (IPS) lub indywidualny program kształcenia (IPK) 

uczestnika Programu IKD-TOB jest ustalany wspólnie przez doktoranta i jego opiekuna 

naukowego, z uwzględnieniem wymagań określonych przez Radę, a oceny zgodności IPS 

lub IPK z wymaganiami określonymi przez Radę dokonuje kierownik Programu IKD-

TOB. 



 

2. Rejestracji uczestnika Programu IKD-TOB na kolejny semestr uczestnictwa w Programie 

dokonuje kierownik Programu IKD-TOB, w oparciu o kryteria określone przez Radę,        

z tym że decyzje o braku rejestracji (utracie statusu uczestnika Programu IKD-TOB) 

kierownik uzgadnia z Radą. 

3. Uczestnik Programu IKD-TOB, z racji uczestnictwa w Programie, może otrzymać 

stypendium, które jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy w roku.  

4. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 4 jest ustalana przez Rektora w przypadku 

finansowania ze źródeł wewnętrznych PW lub przez dyrektora UCBOiB w przypadku 

finansowania ze źródeł zewnętrznych.  

5. Uczestnik Programu IKD-TOB może także korzystać ze wszystkich innych form 

stypendiów i  świadczeń dostępnych dla doktorantów PW, przyznanych zgodnie               

z zasadami obowiązującymi na macierzystym wydziale lub w szkole doktorskiej.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 6 

 

W sprawach spornych i innych dotyczących Programu IKD-TOB nieuregulowanych             

w niniejszym zarządzeniu decyzje podejmuje Rektor lub prorektor właściwy do spraw 

kształcenia doktorantów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


