Załącznik nr 4
do Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej WAT
na rok akademicki 2022/2023 r.

KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY
(imię i nazwisko kandydata)

I.

DANE PODSTAWOWE
1. Ukończone studia II stopnia (magisterskie)
1) nazwa uczelni
2) kierunek studiów
3) wynik ukończenia
4) rok ukończenia
5) tytuł pracy dyplomowej
6)

imię i nazwisko kierownika
pracy dyplomowej

2. Czy posiada Pani/Pan stopień naukowy doktora? Jeśli Tak, to proszę
o załączenie kopii dyplomu doktorskiego lub zaświadczenia
tymczasowego – załącznik nr 1
3. Czy była/był Pani/Pan uczestnikiem studiów doktoranckich (studiów III
stopnia)? Jeśli Tak to proszę o podanie uczelni/instytutu, dyscypliny
naukowej, rok rozpoczęcia - rok zakończenia

4. Czy Pani/Pan miała/miał lub ma wszczęty przewód doktorski? Jeśli tak, to
proszę o podanie uczelni/instytutu i dyscyplinie naukowej oraz tematu
rozprawy.

5. Aktualne zatrudnienie

(nazwa zakładu pracy, miejscowość, zajmowane stanowisko, status -żołnierz zawodowy,
funkcjonariusz policji, służby więziennej, cywil, inny)

II.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

1. Wyjazdy zagraniczne i studia indywidualne:
1) wyjazdy w ramach programów np. Erasmus – załącznik nr 2
(nazwa programu, termin wyjazdu, semestr studiów, uczelnia przyjmująca, kraj)
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2) staże zagraniczne – załącznik nr 3
(nazwa stażu, termin, semestr studiów, instytucja przyjmująca, kraj)

3) studia indywidualne - załącznik nr 4
(semestr/semestry studiów, poziom studiów)

2. Certyfikaty i zaświadczenia świadczące o
potrzebnych do pracy naukowej - załącznik nr 5

nabyciu

kwalifikacji

(nazwa certyfikatu/zaświadczenia)

3. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie
biegłości językowej co najmniej B2 - załącznik nr 6 1
(nazwa certyfikatu/zaświadczenia, suplement do dyplomu studiów I stopnia)

4. Dokumenty,
poświadczające
znajomość
języka
polskiego,
tylko
w przypadku cudzoziemców kształconych w języku polskim - załącznik nr 7 2
(nazwa dokumentu)

III.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

1. Działalność publikacyjna w latach 2017 - 2022 3:
1) monografia z wykazu, o którym mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy - załącznik nr 8

(autor/autorzy, tytuł, wydawnictwo, rok opublikowania, liczba punktów)

2) rozdział w monografii wieloautorskiej, z wykazu, o którym mowa w art. 267
ust. 3 Ustawy - załącznik nr 9

(autor/autorzy, tytuł, tytuł monografii, wydawnictwo, rok opublikowania, liczba punktów)

w przypadku:
 zapisów poświadczających znajomość językową na poziomie B2 w suplemencie do
dyplomu studiów I stopnia należy dołączyć ten suplement
 posiadania certyfikatu powyżej B2 należy dołączyć tylko ten certyfikat,
2 dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 1-3
3 w przypadku:
 monografii należy dołączyć kopię strony tytułowej i streszczenie (max. 5 str. A4),
 rozdziału w monografii, publikacji naukowej lub referatu, dłuższych niż 5 stron, należy
dołączyć stronę tytułową i streszczenie (max. 3 str. A4), do 5 stron należy załączyć kopię
całej publikacji,
1

2

3) publikacja naukowa w czasopismach z wykazu czasopism naukowych o
którym mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy - załącznik nr 10
(autor/autorzy, tytuł, nazwa czasopisma, rok opublikowania, liczba punktów)

4) publikacja naukowa w czasopismach spoza wykazu, o którym mowa w art.
267 ust. 3 Ustawy - załącznik nr 11
(autor/autorzy, tytuł, nazwa czasopisma, rok opublikowania)

5) udział w konferencji naukowej z prezentacją referatu i jego publikacja
w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych, w wykazie, o którym
mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy - załącznik nr 12
(nazwa konferencji, data, miejsce, temat prezentacji, autor/autorzy)

2. Uzyskane nagrody, stypendia
1) nagrody lub stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki lub Ministra Obrony Narodowej – załącznik nr 13
(nazwa nagrody lub stypendium, data przyznania)

2) uzyskanie nagrody lub stypendium rektora – załącznik nr 14
(nazwa nagrody lub stypendium, data przyznania)

3) wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową – załącznik nr 15
(praca inżynierska/licencjacka/magisterska, data przyznania)

4) inne nagrody z tytułu działalności badawczej – załącznik nr 16
(tytuł nagrody, data przyznania)

3. Osiągnięcia w Kole Naukowym Studentów (KNS)
1) wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę studencką w ramach
działalności KNS – załącznik nr 17
(temat pracy, data przyznania wyróżnienia)

2) wyróżnienie za wystąpienie na seminarium KNS – załącznik nr 18
(temat wystąpienia, data przyznania wyróżnienia)
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4. Udział w projektach badawczych w ostatnich 5 latach - załącznik nr 19
Lp.

Nazwa projektu
badawczego

Uczelnia,
instytucja
Czas
naukowa,
udziału w
w której
projekcie
od- do realizowany jest
projekt

Tytuł/stopień
naukowy imię i
nazwisko
kierownika
projektu

% udziału
kandydata
w
projekcie

1
2

Uwagi:
 do systemu IRK wgrywane są tylko załączniki w formacie pdf lub jpg
 załącznik do punktu/podpunktu Kwestionariusza powinien zawierać potwierdzenie
wszystkich informacji wskazanych w tym punkcie/podpunkcie,
 załączniki powinny zawierać potwierdzenia uzyskanych nagród, stypendiów,
wyróżnień w postaci skanów dyplomów, zaświadczeń, decyzji,
 potwierdzeniem udziału kandydata w projektach badawczych jest zaświadczenie
kierownika projektu, w przypadku kilku zaświadczeń należy wgrać je w jednym
pliku
 w przypadku dużego rozmiaru pliku możliwe jest podzielenie pliku i wgranie jako
załączniki dodatkowe dostępne w formularzu IRK,
 rozmiar wszystkich plików nie powinien przekraczać 50 MB.

miejscowość, data

podpis kandydata
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