
Uchwała nr 200/L/2022 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

 

 

w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej 

 

 

Na podstawie § 103 ust. 1 Statutu PW, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uchwała określa zasady organizacji i funkcjonowania Szkoły Doktorskiej Politechniki 

Warszawskiej, zwanej dalej również „Szkołą”. 

 

§ 2 

 

1. Szkołą Doktorską Politechniki Warszawskiej kieruje dyrektor Szkoły, zwany dalej 

„dyrektorem”, którego powołuje i odwołuje Rektor, po zaopiniowaniu przez Senat oraz 

po uzgodnieniu z Radą Doktorantów Politechniki Warszawskiej. 

2. Dyrektor podejmuje decyzje związane z  organizacją oraz działalnością Szkoły, leżące  

w jego kompetencjach. 

3. Dyrektor Szkoły może powołać zastępcę dyrektora Szkoły spośród przewodniczących 

stałych komisji Szkoły. 

 

§ 3 

 

1. W Szkole działa Rada Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej, zwana dalej 

„Radą”. 

2. Do zadań i uprawnień Rady należy: 

1) zatwierdzanie propozycji: 

a) regulaminu Szkoły, 

b) programu kształcenia w Szkole, 

c) zasad rekrutacji do Szkoły; 

2) uchwalanie regulaminu działania Rady; 

3) uchwalanie regulaminów komisji stałych Szkoły; 

4) opiniowanie wniosku o ustalenie limitu przyjęć do Szkoły; 

5) zatwierdzanie sylabusów przedmiotów oferowanych dla doktorantów w ramach 

programu kształcenia uchwalonego przez Senat; 

6) opracowanie i monitorowanie funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia doktorantów;  

7) zgłaszanie kandydatów do komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów oraz 

odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów; 

8) przyjęcie sprawozdania dyrektora zawierającego ocenę funkcjonowania Szkoły; 

9) wykonywanie innych zadań dotyczących funkcjonowania Szkoły, wskazanych przez 

Rektora lub dyrektora. 

 

§ 4 

1. W Szkole działają trzy stałe komisje: 

1) Komisja kształcenia; 

2) Komisja rekrutacyjna; 

3) Komisja oceny śródokresowej. 



2. Na czele każdej komisji stoi przewodniczący. 

3. Zakres zadań Komisji kształcenia obejmuje: 

1) zgłaszanie propozycji zmian w programie kształcenia; 

2) koordynowanie procesu kształcenia doktorantów, w tym organizowanie oferty 

dydaktycznej; 

3) wnioskowanie do Rady o zatwierdzenie sylabusów przedmiotów; 

4) ocena realizacji przez doktoranta programu kształcenia; 

5) potwierdzanie spełnienia warunków ukończenia Szkoły; 

6) potwierdzanie uzyskania 8 poziomu PRK w przypadku doktoratów eksternistycznych; 

7) uznawanie przez przewodniczącego Komisji kształcenia efektów uczenia się 

uzyskanych poza Szkołą; 

8) wykonywanie innych zadań wskazanych przez przewodniczącego Rady  

lub przewodniczącego Komisji kształcenia. 

4. Zakres zadań Komisji rekrutacyjnej obejmuje: 

1) opracowywanie zasad rekrutacji na kolejny rok; 

2) zgłaszanie propozycji podziału miejsc pomiędzy dyscyplinami; 

3) zgłaszanie propozycji harmonogramu rekrutacji; 

4) dbanie o aktualność zgłaszanych przez potencjalnych promotorów list proponowanych 

obszarów badawczych oraz weryfikacja tych list; 

5) powoływanie Zespołów kwalifikacyjnych;  

6) opiniowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku odmowy 

przyjęcia do Szkoły;  

7) zatwierdzanie list rankingowych kandydatów przez przewodniczącego Komisji 

rekrutacyjnej; 

8) wykonywanie innych zadań wskazanych przez przewodniczącego Rady  

lub przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej. 

5. Zakres zadań Komisji oceny śródokresowej obejmuje: 

1) zgłaszanie propozycji zmian w sposobie przeprowadzania oceny śródokresowej; 

2) zgłaszanie propozycji harmonogramu przeprowadzania oceny śródokresowej; 

3) wyznaczanie składu poszczególnych Komisji oceniających; 

4) nadzorowanie przebiegu przeprowadzania oceny śródokresowej; 

5) ocena indywidualnych planów badawczych, zwanych dalej „IPB”, po 2 semestrze oraz 

ich ewentualnych zmian; 

6) ocena realizacji IPB przez doktorantów; 

7) wykonywanie innych zadań wskazanych przez przewodniczącego Rady  

lub przewodniczącego Komisji oceny śródokresowej. 

 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

              Sekretarz Senatu                       Rektor 

 

 

       mgr Joanna Kożuchowska                           prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 
 
 

 


