
 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 

                    

UCHWAŁA Nr 4/2022 

Senatu Akademii Sztuki Wojennej 

z dnia 19 styczna 2022 r. 

w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2022–2023 

 

Senat Akademii Sztuki Wojennej, działając na podstawie art. 31 ust. 2a w związku  

z art. 200 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz na podstawie § 15 ust. 1 pkt 25 Statutu Akademii 

Sztuki Wojennej zatwierdzonego Decyzją Nr 353/DNiSW Ministra Obrony Narodowej z dnia 

19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Sztuki Wojennej, na wniosek 

Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej – Przewodniczącego Senatu, 

uchwala, co następuje: 

1. Określa się zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuki Wojennej w roku 

akademickim 2022–2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 

2. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały odbyło się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  
 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 

AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

 

gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI 
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Załącznik do Uchwały Nr 4/2022 

Senatu Akademii Sztuki Wojennej 

z 19 stycznia 2022 r. 

 

ZASADY REKRUTACJI 

DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 
 

Dział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Szkoła Doktorska Akademii Sztuki Wojennej, zwana dalej „Szkołą Doktorską”, 

prowadzi rekrutację osób, zwanych dalej „kandydatami”, w następujących 

dyscyplinach naukowych:  

1) nauki o bezpieczeństwie; 

2) nauki o zarządzaniu i jakości. 

2. Celem rekrutacji jest wyłonienie najlepszych kandydatów do Szkoły Doktorskiej. 

3. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej, zwana dalej „rekrutacją”, odbywa się w drodze 

konkursu na Zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuki Wojennej 

w roku akademickim 2022/2023, zwanych dalej „zasadami rekrutacji”. 

4. Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, zwany dalej „rektorem”, określi 

w drodze zarządzenia, limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej.  

5. Na wniosek dyrektora Szkoły Doktorskiej, zwanego dalej „dyrektorem”, rektor może 

zwiększyć limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej. 

6. W przypadku rekrutacji w dyscyplinie naukowej, w której kształcenie będzie 

realizowane w języku angielskim, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone 

w języku angielskim. 

7. Rekrutacja cudzoziemców odbywa się na tych samych zasadach, jakie obowiązują 

obywateli polskich z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478), zwanej dalej 

„ustawą”. 

8. Listę potencjalnych promotorów wraz z ich obszarami badawczymi zamieszcza się 

na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej. 
 

Dział II 

Komisja rekrutacyjna 

§ 2 

1. Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna, zwana dalej „komisją”, powoływana 

przez rektora, odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) przewodniczący – dyrektor; 

2) członkowie – trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Sztuki 

Wojennej posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego 

i reprezentujący dyscyplinę naukową, w której prowadzona jest rekrutacja; 
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3) sekretarz – pracownik sekretariatu Szkoły Doktorskiej (nieuczestniczący 

w ocenie kandydatów). 

3. Przewodniczący rad dyscyplin naukowych wskazują osoby do komisji, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. W posiedzeniu komisji może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, doktorant 

wskazany przez samorząd doktorantów Akademii Sztuki Wojennej. 

5. O terminie, miejscu i formie (stacjonarnej lub zdalnej) posiedzenia komisji decyduje 

jej przewodniczący. 

6. Posiedzenie komisji odbywa się w składzie co najmniej trzyosobowym, nie licząc 

sekretarza komisji. 

7. Z posiedzenia komisji sporządza się notatkę, którą podpisują członkowie komisji 

biorących udział w posiedzeniu.  

§ 3 

1. Zadania komisji: 

1) zapewnienie bieżącej obsługi rekrutacji; 

2) ocena kandydatów; 

3) sporządzenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej; 

4) zamieszczenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej na stronie internetowej 

Szkoły Doktorskiej; 

5) przygotowanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do Szkoły 

Doktorskiej; 

6) wysłanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. 

2. Zadania komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3–6, wykonuje sekretarz komisji. 

3. Komisja ma obowiązek zachować bezstronność i obiektywność w ocenie 

kandydatów. 

4. Przewodniczący lub członek komisji podlega wyłączeniu od oceny kandydata, jeżeli: 

1) był promotorem pracy magisterskiej kandydata; 

2) zgodził się być potencjalnym promotorem kandydata; 

3) jest przełożonym kandydata lub znajduje się względem niego w innej relacji 

zatrudnienia; 

4) jest lub był małżonkiem kandydata bądź jest jego krewnym lub powinowatym 

do drugiego stopnia bądź pozostaje albo pozostawał we wspólnym pożyciu; 

5) jest lub był osobą związaną z kandydatem z tytułu przysposobienia, opieki albo 

kurateli; 

6) zachodzą inne obiektywne okoliczności mogące rodzić uzasadnione obawy 

co do zachowania bezstronności i obiektywności przy ocenianiu kandydata. 

5. Wyłączenie przewodniczącego lub członka komisji rekrutacyjnej od oceny danego 

kandydata odnotowuje się w protokole z rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. 
 

Dział III 

Postępowanie rekrutacyjne 

§ 4 

1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się kandydat, który posiada: 

1) tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny, albo 
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2) tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo jest studentem, który ukończył trzeci 

rok jednolitych studiów magisterskich – tylko w wyjątkowych przypadkach, 

uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, oraz  

3) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego lub dyplom 

ukończenia studiów poświadczający znajomość tego języka na poziomie 

biegłości językowej co najmniej B2. 

2. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów spowodowanego oczekiwaniem 

na jego wydanie, kandydat powinien przedstawić zaświadczenie z uczelni 

o uzyskaniu tytułu zawodowego. 

3. Cudzoziemiec może podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone w języku 

angielskim, jeżeli posiada znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości 

językowej co najmniej B2. 

4. Cudzoziemiec może podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone w języku 

polskim, jeżeli wykaże się znajomością języka polskiego tj.: 

1) ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim 

w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego, albo 

2) posiada certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową 

Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, albo 

3) ukończył studia w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim, albo 

4) uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzenie, że jego poziom 

biegłości językowej pozwala na podjęcie kształcenia w języku polskim. 

§ 5 

1. Harmonogram rekrutacji zamieszcza się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej. 

2. Harmonogram rekrutacji obejmuje: 

1) rejestrację w systemie rekrutacyjnym, w tym skany dokumentów i materiałów 

potwierdzających własną aktywność naukową (np. stronę tytułową 

potwierdzającą autorstwo publikacji) od 4 do 29 lipca 2022 r.; 

2) ocenę złożonych dokumentów od 1 do 19 sierpnia 2022 r.; 

3) rozmowy kwalifikacyjne od 22 do 25 sierpnia 2022 r.; 

4) ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej do 26 sierpnia 2022 r.; 

5) wydanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej do 

2 września 2022 r. 

§ 6 

W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów, komisja wzywa kandydata do ich 

uzupełnienia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Nie uzupełnienie 

dokumentów w terminie powoduje pozostawienie wniosku kandydata bez rozpoznania. 

§ 7 

1. Opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej wynosi 200 zł. 

2. Kandydat zobowiązany jest dokonać opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto 

bankowe wygenerowane w systemie rekrutacyjnym do 29 lipca 2022 r. 

3. Brak opłaty rekrutacyjnej w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

4. Kandydatowi przysługuje, na jego wniosek, zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku: 
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1) rezygnacji z rekrutacji przed 29 lipca 2022 r.; 

2) nadpłaty. 

§ 8 

1. Kandydatów ocenia się przez pryzmat: 

1) złożonych dokumentów; 

2) rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z: 

1) prezentacji wstępnego projektu badawczego; 

2) sprawdzenia wiedzy i kompetencji istotnych dla planowanych badań oraz 

właściwych dla wskazanej dyscypliny naukowej. 

3. Wstępny projekt badawczy powinien zawierać: 

1) uzasadnienie wyboru tematu badań; 

2) przedmiot i cel badań oraz problem i hipotezę badawczą; 

3) sposób rozwiązania problemu badawczego; 

4) podstawową literaturę przedmiotu badań. 

§ 9 

1. O terminie, miejscu i formie (stacjonarnej lub zdalnej) rozmowy kwalifikacyjnej 

decyduje przewodniczący komisji.  

2. Powiadomienie o terminie, miejscu i formie rozmowy kwalifikacyjnej zamieszcza się 

na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej oraz przekazuje się kandydatom 

za pośrednictwem e-maila do 12 sierpnia 2022 r. 

§ 10 

1. Punkty w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej przyznawane są wg zasad, o których 

mowa w załączniku nr 1. 

2. Do otrzymania pozytywnego wyniku w rekrutacji wymagane jest uzyskanie 

co najmniej 40 pkt, w tym nie mniej niż 20 pkt z aktywności naukowej i 20 pkt 

z rozmowy kwalifikacyjnej.  

§ 11 

1. Wyniki rekrutacji są jawne. 

2. Komisja sporządza protokół z rekrutacji do Szkoły Doktorskiej – wg wzoru 

zawartego w załączniku nr 2. 

3. O kolejności umieszczania kandydatów w rankingu decyduje liczba punktów 

uzyskanych w rekrutacji. 

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów o przyjęciu 

do Szkoły Doktorskiej decyduje liczba punktów przyznana w kolejności za: 

1) wiedzę i kompetencje; 

2) wstępny projekt badawczy. 

5. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie warunków, o których mowa w ust. 

4 o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej decyduje komisja w drodze głosowania. 

6. Wyniki rekrutacji zamieszcza się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej. 

§ 12 

1. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji 

administracyjnej rektora. Od decyzji rektora przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 
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2. Decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przesyła się za 

pośrednictwem poczty. 

3. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej z powodu wyczerpania 

limitu przyjęć stanowią listę rezerwową.  

4. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście osób przyjętych lub zwiększenia limitu 

przyjęć, na listę wpisuje się kolejnego kandydata z rankingu. 
 

Dział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami rekrutacji mają zastosowanie 

przepisy: 

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.              

z 2021 r., poz. 478); 

2) Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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Załącznik nr 1 

 

Zasady przyznawania punktów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

w roku akademickim 2022/2023 
 

Kandydat może uzyskać w rekrutacji nie więcej niż 100 pkt, z czego: 
 

1. Wynik ukończenia studiów – maks. 20 pkt: 

Wyszczególnienie 
Liczba 

punktów 

Bardzo dobry z wyróżnieniem 15 

Bardzo doby 12 

Dobry plus 10 

Dobry 7 

Poniżej dobry 0 

Zgodność ukończonego kierunku studiów ze wskazaną dyscypliną naukową 5 

 

2. Aktywność naukowa – maks. 40 pkt: 

Wyszczególnienie 
Liczba 

punktów 

Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, o którym mowa w art. 267 

ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy 
25 

Rozdział w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, o którym mowa 

w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy 
15 

Monografia wydana przez inne wydawnictwo niż to, o którym mowa art. 267 

ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy 
10 

Rozdział w monografii wydanej przez inne wydawnictwo niż to, o którym mowa 

art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy 
5 

Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub 

w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, o których mowa 

w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

15 

Artykuł naukowy opublikowany w innym czasopiśmie naukowym lub w innych 

recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej niż te, o których 

mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy 

5 

Referat na międzynarodowej konferencji naukowej w języku obcym  10 

Referat na międzynarodowej konferencji naukowej w języku polskim 7 

Referat na krajowej konferencji naukowej 5 

Nagroda lub stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki lub Ministra Obrony Narodowej 
5 
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Wyszczególnienie: 

aktywność naukowa 

Liczba 

punktów 

Nagroda lub stypendium rektora 3 

Udział w projekcie badawczym  3 

Pobyt lub staż naukowy w uczelni zagranicznej, nie krótszy niż 3 miesiące  3 

Członkostwo w kole naukowym  1 

* w przypadku współautorstwa punkty dzielone są przez liczbę autorów 

 

Rozmowa kwalifikacyjna – maks. 40 pkt: 

Wyszczególnienie 
Liczba 

punktów 

1. Wstępny projekt badawczy: 

1) nowatorstwo i oryginalność pomysłu badawczego; 

2) umiejętność sformułowania przedmiotu i celu badań oraz problemu 

i hipotezy badawczej; 

3) sposób rozwiązania problemu badawczego (metodologia właściwa dla 

wskazanej dyscypliny naukowej); 

4) znajomość podstawowej literatury przedmiotu badań. 

0–20 

2. Wiedza i kompetencje:  

1) istotne dla planowanych badań; 

2) właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej. 

0–20  
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Załącznik nr 2 

 

Warszawa, dnia ………………….……….. 

 

Protokół  

z rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 

 

Komisja rekrutacyjna w składzie: 

 przewodniczący:  …………………….………………….. 

 członkowie:  …………………….………………….. 

…………………….………………….. 

…………………….………………….. 

 sekretarz:   …………………….………………….. 

 

na posiedzeniu w dniu ……………..………, po dokonaniu oceny kandydatów wg „Zasad 

rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023”, ustaliła ranking 

kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023. 

 

Ranking kandydatów  

 
…………….…………………………….…….. 

(dyscyplina naukowa) 

 

Lp. Numer kandydata 
Suma  

punktów 

Status  

kwalifikacji 

1.   Przyjęty 

…    

…   Nie przyjęty 

 

Uwagi: 

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

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

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

 
………………………..………………..……………… 

(podpis przewodniczącego komisji) 

 
………………………..………………..……………… 

(podpis członka komisji) 

 
………………………..………………..……………… 

(podpis członka komisji) 
 

………………………..………………..……………… 

(podpis członka komisji) 


