
 

 

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

  

 Zarządzenie nr 120 /2021  

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt  9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) i § 102 ust. 1 Statutu PW oraz                             

w związku z uchwałą nr 155/L/2021 Senatu PW z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie  

zaopiniowania utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej zarządza się,  

co następuje: 

 

  § 1 

 

1. Tworzy się Szkołę Doktorską Politechniki Warszawskiej, zwaną dalej również „Szkołą 

Doktorską”, z zastrzeżeniem ust. 2 .  

2. Szkoła Doktorska rozpoczyna prowadzenie kształcenia doktorantów od dnia 1 października 

2022 r.  

§ 2 

Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej jest prowadzona w następujących dyscyplinach: 

1) inżynieria chemiczna; 

2) inżynieria materiałowa;  

3) nauki chemiczne; 

4) nauki fizyczne; 

5) inżynieria mechaniczna;  

6) inżynieria biomedyczna; 

7) automatyka, elektronika i elektrotechnika; 

8) nauki o zarządzaniu i jakości; 

9) matematyka;  

10) informatyka techniczna i telekomunikacja; 

11) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; 

12) architektura i urbanistyka;  

13) inżynieria lądowa i transport. 

§ 3 

1. Szkołą Doktorską kieruje Dyrektor Szkoły Doktorskiej powoływany odrębną decyzją 

Rektora PW.   

2. Do dnia 30 września 2022 r. Dyrektor Szkoły Doktorskiej wykonuje czynności  

wynikające z konieczności przygotowania i zorganizowania kształcenia i funkcjonowania 

Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej od dnia 1 października 2022 r.  

3. Zadania Dyrektora Szkoły Doktorskiej realizowane od dnia 1 października 2022 r. 

określa odrębne zarządzenie Rektora PW. 

 

 



 

 

 

§ 4 

         Z dniem 30 września 2022 r. likwiduje się w Politechnice Warszawskiej: 

1) Szkołę Doktorską Nr 1, prowadzoną w dyscyplinach: inżynieria chemiczna, 

inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne; 

2) Szkołę Doktorską Nr 2, prowadzoną w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna, 

inżynieria biomedyczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki                                 

o zarządzaniu i jakości;  

3) Szkołę Doktorską Nr 3, prowadzoną w dyscyplinach: automatyka, elektronika  

i elektrotechnika, nauki fizyczne, matematyka, informatyka techniczna  

i telekomunikacja; 

4) Szkołę Doktorską Nr 4, prowadzoną w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna, 

inżynieria  środowiska, górnictwo i energetyka, automatyka, elektronika  

i elektrotechnika; 

5) Szkołę Doktorską Nr 5, prowadzoną w dyscyplinach: architektura i urbanistyka, 

inżynieria lądowa i transport, inżynieria  środowiska, górnictwo i energetyka, nauka 

o zarządzaniu i jakości. 

        § 5 

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej Nr 1, Szkole Doktorskiej Nr 2, 

Szkole Doktorskiej Nr 3, Szkole Doktorskiej Nr 4 i Szkole Doktorskiej Nr 5, o których mowa 

w § 4, z dniem 1 października 2022 r. stają się doktorantami Szkoły Doktorskiej Politechniki 

Warszawskiej, o której mowa w § 1 ust. 1.  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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       prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 


