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Załącznik do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej, 

stanowiący załącznik do uchwały nr 199/L/2022 Senatu PW 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

WYPEŁNIA DOKTORANT 

 

…………………………..……………….………. …………………………………. 
 /tytuł zawodowy, imię i nazwisko doktoranta/ miejscowość, data 

…………………………… 
               /numer albumu/ 

Doktorat wdrożeniowy*: TAK/NIE 

 

      Rada Naukowa Dyscypliny 

      ……………………………….…………………. 

 

WNIOSEK O POWOŁANIE PROMOTORA/PROMOTORÓW 

Zgodnie z § 11 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej stanowiącego 

załącznik do uchwały nr ……./L/2022 Senatu PW z dn. 27 kwietnia 2022 r. proszę o powołanie 

promotora/promotorów** rozprawy doktorskiej w osobie/osobach**:  

………………………………………………………………………………………………….. 
/tytuł i stopień naukowy oraz imię i nazwisko osoby proponowanej na promotora/ 

………………………………………………………………………………………………...               
/tytuł i stopień naukowy oraz imię i nazwisko osoby proponowanej na drugiego promotora/ 

oraz promotora pomocniczego** w osobie: 

…………………………………………………………………………………………………... 
/stopień naukowy oraz imię i nazwisko osoby proponowanej na promotora pomocniczego/ 

 

Proponowany wstępny temat pracy doktorskiej:  

………………………………………………………………………………………………….. 

Krótki opis planowanych prac badawczych (5-10 zdań, z uwypukleniem cech lokujących 

ją w danej dyscyplinie):  

 

…………………………………………………….. 
                                        /podpis doktoranta/ 

* Niepotrzebne skreślić. 

** Niepotrzebne skreślić. W przypadku promotora lub promotora pomocniczego niebędącego pracownikiem Politechniki 

Warszawskiej niezbędne jest załączenie do wniosku informacji o działalności badawczej kandydata. 
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WYPEŁNIA PROMOTOR I PROMOTOR POMOCNICZY 

 

Wyrażam zgodę na objęcie funkcji promotora oraz oświadczam, że pełnię obecnie funkcję 

promotora ………… doktorantów ze Szkoły Doktorskiej PW, w tym …………. doktorantów, 

dla których źródłem finansowania jest subwencja***: 

 

 

………………………………………. 

                                   /data i podpis/ 

 

 

Wyrażam zgodę na objęcie funkcji promotora oraz oświadczam, że pełnię obecnie funkcję 

promotora ………… doktorantów ze Szkoły Doktorskiej PW, w tym …………. doktorantów, 

dla których źródłem finansowania jest subwencja***: 

 

 

………………………………………. 

                                   /data i podpis/ 

 

Wyrażam zgodę na objęcie funkcji promotora pomocniczego oraz oświadczam, że pełnię 

obecnie funkcję promotora pomocniczego ……………. **** doktorantów ze Szkoły Doktorskiej 

PW: 

 

 

                                                                                 …………………………………..…. 

                                                                                                                                  /data i podpis/ 

 

 

 

 

UWAGA! Do wniosku załącza się dodatkowe dokumenty, jeśli wymaga ich dana Rady Dyscypliny Naukowej. 

 

*** Wpisać liczbę doktorantów na dzień składania wniosku. Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej promotor może 

sprawować samodzielną opiekę naukową nad nie więcej niż 8 doktorantami w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej, 

w tym nie więcej niż nad 5 doktorantami, dla których źródłem finansowania stypendium jest subwencja. 

**** Wpisać liczbę doktorantów na dzień składania wniosku. Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej funkcję promotora 

pomocniczego można sprawować nad nie więcej niż 2 doktorantami w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. 

 

 


