
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE 

PROWADZONE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

LP. TERMIN DZIAŁANIA 

1 
od 1 czerwca  

do 31 sierpnia 2018 r. 

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie (stopnia III) poprzez system 

informatyczny  https://rekrutacja.pw.edu.pl 

2 31 sierpnia 2018 r. 

Ostatni dzień składania* przez kandydatów dokumentów wymaganych w I etapie 

procesu rekrutacji: 

1) podanie o przyjcie na studia, adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

ds. Studiów Doktoranckich (WKR SD); 

2) poświadczona przez Uczelnię (Wydział) kopia dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku 

kandydatów na studia będących cudzoziemcami; 

3) życiorys zawodowy; 

4) poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub odpis wyżej wymienionego 

dokumentu; w przypadku beneficjenta programu „Diamentowy Grant” decyzja 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

5) dokumenty i materiały zawierające informacje dotyczące kwalifikacji kandydata 

i jego doświadczeń w pracy zawodowej bądź naukowej, w tym w 

szczególności wykaz publikacji; 

6) karta informacyjna kandydata na Studia Doktoranckie**; 

7) informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na studia (do pobrania 

w miejscu składania dokumentów). 

3 
3 września 2018 r.,  

godz. 16:00. s. 140 
Posiedzenie WKR SD 

4 5 września 2018 r. 

Publikacja komunikatu WKR SD o zakwalifikowaniu kandydatów do postpowania 

konkursowego realizowanego w II etapie rekrutacji (miejsce zamieszczenia 

komunikatu: na stronie internatowej Wydziału Zarządzania) 

5 
7 września 2018 r.,  

godz. 17:00, s. 112 
Spotkanie z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału - potencjalnymi 

opiekunami przyszłych doktorantów 

6 7-12 września 2017 r. 

Składanie dokumentów* wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych do  

II etapu rekrutacji: 

1) zgoda przyszłego opiekuna*** z określeniem tematyki pracy doktorskiej; 

https://rekrutacja.pw.edu.pl/


 

  
2) zgoda kierownika studiów doktoranckich***; 

3) zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału***, w której kandydat 

planuje realizować prace badawcze, na wykonywanie tych prac w 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 

tematykę aktualnie prowadzonych w jednostce projektów badawczych; 

4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia i kontynuowania 

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

w miejscu składania dokumentów); 

5) kwestionariusz osobowy **; 

6) 3 aktualne fotografie (wym. 35x45mm) 

7) 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD - plik: JPG; maks. 150 

kilobajtów; 2 cm x 2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI. 

7 
17 września 2018 r.,  

godz. 10:00, s. 140 

Zebranie WKR SD, ocena kompletności dokumentów, ustalenie i publikacja 

harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych na stronie internetowej Wydziału 

Zarządzania 

8 
19 września 2018 r Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 

9 21 września 2018 r. 
Ogłoszenie przez WKR SD wyników rekrutacji (na stronach interesowych  Wydziału 

Zarzadzania PW i tablicach ściennych w siedzibie Wydziału Zarządzania PW) 

10 3 października 2018 r. Rozpoczęcie zajęć na Studiach Doktoranckich na Wydziale Zarządzania PW 

* miejsce przyjmowania dokumentów: Biuro Obsługi Doktorantów, pok. 43 Gmach Nowy Technologiczny, Warszawa,  

ul. Narbutta 85 w godzinach pracy Biura, informacja na stronie internetowej: 

http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Wydzial/Administracja-Wydzialu/Biuro-Obslugi-Doktorantow 

** formularz dokumentu jest pobierany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniany odręcznie 

*** formularz dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Zarządzania 

http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Wydzial/Administracja-Wydzialu/Biuro-Obslugi-Doktorantow

