
Spotkanie organizacyjne 
dla doktorantów I roku kształcenia 

w Szkole Doktorskiej 
Wojskowej Akademii Technicznej

im. Jarosława Dąbrowskiego
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1. Podstawowe informacje o Szkole Doktorskiej WAT
2. Aspekty procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej WAT
3. Informacje i ogłoszenia.
4. Dyskusja.
5. Szkolenie z użytkowania Systemu USOS

Program spotkania



Szkoła Doktorska
Wojskowej Akademii 

Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego



Szkoła Doktorska WAT

Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej im. 
Jarosława Dąbrowskiego (SDR) jest jedną ze 143 szkół 

doktorskich w Polsce.
Jest pierwszą i jedyną szkołą doktorską w wyższym 

szkolnictwie wojskowymi i resorcie Obrony Narodowej. 

To nowa formuła zorganizowanego kształcenia doktorantów
wprowadzona do systemu szkolnictwa wyższego na mocy
przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szkoła Doktorska WAT zastąpiła dotychczasowe studia 
doktoranckie (studia trzeciego stopnia), które będą 

stopniowo wygaszane do 2023 r. 



Zadania 
Szkoły Doktorskiej WAT 

Podstawowe zadanie - organizacja procesu kształcenia oraz
ewaluacja postępów i administracyjne wsparcie doktorantów,
w tym:

1. stworzenie środowiska wsparcia dla doktorantów
2. zapewnienie kadry dydaktycznej o najwyższych kwalifikacjach
3. opracowanie i doskonalenie programu kształcenia w Szkole

Doktorskiej
4. zapewnienie wspierającej rozwój doktoranta ewaluacji
5. stworzenie warunków do wymiany krajowej i międzynarodowej
6. zapewnienie przestrzeni do integracji doktorantów oraz

wspieranie samorządności i własnych inicjatyw doktorantów
7. zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej procesu

kształcenia
8. koordynowanie wypłacania stypendium doktoranckiego



SZKOŁA DOKTORSKA
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Szkoła Doktorska WAT
- dyscypliny naukowe

Szkoła Doktorska WAT prowadzi kształcenie w 3. dziedzinach nauki i 
7. dyscyplinach naukowych:

1. dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:
 automatyka, elektronika i elektrotechnika
 informatyka techniczna i telekomunikacja
 inżynieria lądowa i transport
 inżynieria materiałowa
 inżynieria mechaniczna

2. dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:
 nauki chemiczne

3. dziedzina nauk społecznych:
 nauki o bezpieczeństwie



Doktoranci 
Szkoły Doktorskiej WAT

Ogółem na I, II i III roku kształcenia – 156 doktorantów, 
w tym 10 osób z programu „Doktorat wdrożeniowy” i 1 z NAWA



Dyrektor 
Szkoły Doktorskiej

dr inż. Piotr Zalewski, prof. WAT

Kierownik Dziekanatu
mgr Elżbieta Rąpała

Dziekanat
mgr Dariusz Filipiak
lic. Magdalena Kowalska 
mgr Magdalena Matyjaszkiewicz

Zastępca dyrektora
dr inż. Dariusz Podbielski

Struktura 
Szkoły Doktorskiej



Aspekty
procesu kształcenia 

w Szkole Doktorskiej WAT



1. Wstęp
2. Strona internetowa Szkoły Doktorskiej – źródło wiedzy i baza 

dokumentów.
3. Proces kształcenia - charakterystyka, grupy doktoranckie, program 

kształcenia i Indywidualny Program Kształcenia (IPK), Indywidualny Plan 
Badawczy (IPB), Praktyka zawodowa, zasady i tryb zaliczenia roku 
akademickiego.

4. Harmonogram roku akademickiego 2021/2022 i Plan zajęć na semestr 
zimowy 2021/2022

5. Regulamin Szkoły Doktorskiej - sposób wyznaczania promotora. 
Zawieszenie kształcenia, przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej, 
urlop, odpowiedzialność dyscyplinarna, skreślenie z listy doktorantów

6. Stypendium doktoranckie i inne formy wsparcia doktorantów.
7. ORCID i Oświadczenia o działalności naukowej.

Zagadnienia



Wstęp

Art. 200

7.Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole
doktorskiej.

8. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa 
doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce

Art. 209

10. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki 
ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;
2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w 
przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru 
czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego 
stypendium;

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie



Strona internetowa SDR

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska/



Charakterystyka kształcenia 

 nowy status – doktorant - młody naukowiec
 innowacyjny system kształcenia – autorski program kształcenia, system

punktów ECTS, ograniczenie liczby zajęć, indywidualizm kształcenia
(IPK), brak sesji egzaminacyjnych, egzaminów, ocen szczegółowych,
praktyka zawodowa

 nowa rola promotora - nowy wymiar relacji promotor – doktorant (mistrz –
uczeń), wsparcie wybitnych naukowców

 efektywny system ewaluacji (seminaria, sprawozdania i raporty)
 zindywidualizowany plan badawczy – „naukowa mapa drogowa”
 nowoczesna infrastruktura badawcza
 doktorant w centrum uwagi – wsparcie organizacyjne, finansowe

i administracyjne

Szkoła Doktorska ≠ studia doktoranckie



Nazwy grup doktoranckich

Nazwa grupy Dyscyplina naukowa

SDREXCSS21Z automatyka, elektronika i elektrotechnika

SDRIXCSS21Z informatyka techniczna i telekomunikacja

SDRBXCSS21Z inżynieria lądowa i transport

SDRNXCSS21Z inżynieria materiałowa

SDRMXCSS21Z inżynieria mechaniczna

SDRRXCSS21Z nauki o bezpieczeństwie

SDRCXCSS21Z nauki chemiczne



Proces kształcenia

Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i jest ukierunkowany 
na przygotowanie doktoranta do uzyskania stopnia naukowego doktora. 

Program kształcenia

Indywidualny Program 
Kształcenia  (IPK)

Indywidualny Plan Badawczy 
(IPB)

Rozprawa 
doktorska

Ocena 
śródokresowa

Kształcenie doktoranta w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem 
rozprawy doktorskiej. 



Program kształcenia 
doktoranta

PROGRAM 
KSZTAŁCENIA 
DOKTORANTA

PRZEDMIOTY 
OBOWIĄZKOWE
100 godz., 9 pkt 

ECTS

INDYWIDUALNY 
PROGRAM 

KSZTAŁCENIA (IPK)
min.200 godz. 

21 pkt ECTS

PRZEDMIOTY 
FAKULTATYWNE

ok. 300 przedmiotów

PRAKTYKA 
ZAWODOWA
20–180 godz.

PRZEDMIOTY 
FAKULTATYWNE POZA 

WAT

INNE FORMY 
KSZTAŁCENIA

praktyki, staże



Program kształcenia

godz. ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS

100 9 3 6
1 Dydaktyka szkoły wyższej 20 1 1
2 Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych 10 1 1
3 Proces wnioskowania o finansowanie badań naukowych 10 1 1

4 Organizacyjne, prawne i etyczne aspekty pracy naukowej. 
Autoprezentacja naukowca. 10 1 1

5 Metodologia prowadzenia badań naukowych 10 1 1
6 Prawa własności komercjalizacja badań naukowych 10 1 1
7 Zasady pisania pracy naukowej 6 1 1
8 Naukometria i bibliometria w działalności naukowej 4 1 1
9 Analiza obszaru badawczego 20 1 1

1 Automatyka, elektronika i elektrotechnika - 58 przedmiotów
2 Informatyka techniczna i telekomunikacja - 41 przedmiotów
3 Inżynieria lądowa i transport - 28 przedmiotów
4 Inżynieria materiałowa - 35 przedmiotów
5 Inżynieria mechaniczna - 79 przedmiotów
6 Nauki o bezpieczeństwie - 31 przedmiotów
7 Nauki chemiczne - 21 przedmiotów

1 Praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć lub 
uczestnictwa w ich prowadzeniu 20-180 1

1 Przedmioty realizowane w formie bezpośredniej i zdalnej

1 np. praktyki, staże realizowane w i poza WAT, w innej uczelni 
lub instytucji naukowej krajowej lub zagranicznej

godz.
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Przedmioty realizowane w innej uczelni lub instytucji naukowej krajowej lub zagranicznej - opcjonalnie zgodnie z IPK

Inne formy kształcenia - opcjonalnie zgodnie z IPK
zgodnie z 

IPK
Zgodnie z Indywidualnym Programem 

Kształcenia (IPK)
* Suma punktów ECTS w ramach IPK musi wynosić min. 21 punktów, min. liczba godzin w Module fakultatywnym może być zmniejszona do 100 godz. i 10 pkt. poprzez 
realizację przedmiotów poza WAT i innych form kształcenia, którym przyporządkowano liczbę godzin i punktów ECTS 



Indywidualny 
Program Kształcenia

Indywidualny Program Kształcenia (IPK) jest spersonalizowanym
programem kształcenia opracowanym przez doktoranta w
uzgodnieniu z promotorem, ukierunkowanym na poszerzenie lub
nabycie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
niezbędnych do prowadzenia działalności badawczej w danej
dyscyplinie naukowej, przygotowania rozprawy doktorskiej i
spełnienia wymagań do uzyskania stopnia naukowego doktora.
Realizacja IPK wspiera merytorycznie doktoranta
w prowadzeniu działalności badawczej i przygotowywaniu rozprawy
doktorskiej.

Termin złożenia IPK - 28 lutego 2022 r.
Szkolenie z przygotowania IPK oraz informacje o seminarium  doktoranckim z przedmiotu 

Analiza obszaru badawczego – początek stycznia 2022 r.

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska-dokumenty/



Indywidualny 
Plan Badawczy

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) - plan prowadzenia przez
doktoranta badań naukowych ukierunkowanych na przygotowanie
rozprawy doktorskiej, stanowiący jego „naukową mapę drogową”
oraz rodzaj umowy doktorant – szkoła doktorska – promotor.
IPB jest podstawą monitoringu i ewaluacji postępów doktoranta w
przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

IPB określa w szczególności:
 temat, koncepcję i zakres rozprawy doktorskiej
 harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej, w tym planowany termin jej

złożenia
 termin spełnienia wymagań ustawowych m.in. posiadania w dorobku co najmniej 1.

opublikowanego artykułu naukowego

Termin złożenia IPB - do 30 września 2022 r.
Szkolenie z przygotowania IPB – czerwiec 2022 r.

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska-dokumenty/



Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa jest realizowana w formie prowadzenia zajęć
dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze od
20 do 180 godzin – max. 60 godzin rocznie od II roku

Może być realizowana w WAT lub innej uczelni.

Praktyka zawodowa podlega zaliczeniu na ocenę opisową (zal/nzal)
w roku akademickim, w którym się odbywała.
Zaliczenia dokonuje kierownik jednostki WAT, w której praktyka była

realizowana.
W pozostałych przypadkach zaliczenia dokonuje promotor lub dyrektor.

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska-dokumenty/

Wzór dokumentów związanych z realizacją praktyki zawodowej i innych form kształcenia 
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Zasady i tryb 
zaliczenia roku akademickiego

I rok II rok III rok IV rok

1
zaliczenie  przedmiotów z Modułu podstawowego, 
w tym zaliczenie seminarium i sprawozdania z 
przedmiotu "Analiza obszaru badawczego"

 √

3 opracowanie i złożenie w Dziekanacie SDR - IPK i IPB  √

4 zaliczenie zaplanowanych w IPK - przedmiotów, 
praktyki zawodowej, innych form kształcenia  √  √  √

5 zaliczenie seminariów doktoranckich i sprawozdań  √  √  √
6 uzyskanie pozytywnego wyniku oceny śródokresowej  √
7 złożenie rozprawy doktorskiej.  √

Wyszczególnienie
Lata kształcenia 

- warunki zaliczeniaLP.



Harmonogram roku akademickiego 
2021/2022

zajęcia 
programowe, 

przygotowanie 
IPK i IPB

semestr zimowy

zajęcia 
programowe, 

przygotowanie 
IPB

semestr letni

 Miesiąc Dzień Przedsięwzięcie 

 

X 

1 − początek roku akademickiego, początek semestru zimowego 
− inauguracja roku akademickiego w WAT 

6 − spotkanie organizacyjne dla doktorantów  
I roku kształcenia 

13 − Inauguracja roku akademickiego w Szkole Doktorskiej 
17 − końcowy termin ukończenia szkolenia BHP w formie e-learningowe  

30 
− końcowy termin złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub 

promotorów 
− końcowy termin złożenia oświadczenia o posiadaniu numeru ORCI  

XI 
12 − dzień rektorski 
29 − święto Akademii 

XII 31 

− końcowy termin złożenia oświadczenia o dyscyplinach oraz 
oświadczenia upoważniającego WAT do wykazania osiągnięć 
pracownika 

− końcowy termin przekazania do Dziekanatu Szkoły Doktorskiej, 
uzgodnionego z promotorem rozkładu zajęć z przedmiotu Analiza 
obszaru badawczego 

24 − przerwa świąteczna zimowa 

 

I 7 
II 14-25 − seminaria doktoranckie 

II 28 
− końcowy termin złożenia przez doktorantów I roku kształcenia 

Indywidualnego Programu Kształcenia 
− koniec semestru zimowego 

III 14 − początek semestru letniego 

IV 
15-19 − przerwa świąteczna letnia 

2 − dzień rektorski 
17 − dzień rektorski 

VII – IX  − przerwa wypoczynkowa w wymiarze nie przekraczającym 8 tyg. 

IX 30 − końcowy termin złożenia przez Indywidualnego Planu Badawczego 
− koniec semestru letniego 

 



Rozkład zajęć na semestr zimowy 
2021/202

Rozkład i forma zajęć z przedmiotu Analiza obszaru badawczego (20 godzin) 
zostanie ustalony przez promotora po jego wyznaczeniu

AOB

Rozkład zajęć jednakowy dla wszystkich grup doktorantów

Zajęcia w trybie on line poprzez Ms Teams 
(informacja o sposobie dołączenia do zespołu zostaną przesłane na adres 

email do 15 października br.)



Regulamin 
Szkoły Doktorskiej WAT

Regulamin Szkoły Doktorskiej WAT określa organizację kształcenia 
oraz związane z tym prawa i obowiązki doktorantów.

1. Organizacja procesu kształcenia, w tym: program kształcenia, 
organizacja zajęć, Indywidualny plan badawczy, zasady i tryb 
zaliczania, praktyka zawodowa i rozprawa doktorska.

2. Sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów i promotora 
pomocniczego.

3. Sposób przeprowadzania oceny śródokresowej.
4. Warunki zawieszania kształcenia i przedłużania terminu złożenia 

rozprawy doktorskiej.
5. Sposób dokumentowania przebiegu kształcenia.
6. Skreślenie z listy doktorantów.
7. Przeniesienie z innej szkoły doktorskiej.
8. Prawa i obowiązki doktorantów.

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska-
ksztalcenie/ sekcja Dokumenty

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska-ksztalcenie/


Sposób wyznaczania
promotora

Doktorant, w terminie do 30 października 2021 r. , występuje, poprzez 
dyrektora Szkoły Doktorskiej, do właściwego Przewodniczącego Rady 

Dyscypliny Naukowej z wnioskiem o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Rada Dyscypliny Naukowej wskazuje w trybie uchwały promotora lub 
promotorów albo promotora i promotora pomocniczego w terminie 

do 31 grudnia 2021 r. - 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia.

Wzór wniosku w formacie pdf i doc dostępny na stronie Szkoły 
Doktorskiej w zakładce Postępowanie doktorskie

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska-postepowanie-doktorskie/ 

Regulamin Szkoły Doktorskiej WAT § 24 ust. 6 i 7
6. Doktorant może we wniosku wskazać potencjalnego promotora wybranego
w postępowaniu rekrutacyjnym lub wskazać innego wybranego z listy
potencjalnych promotorów i tematów badawczych ustalonej na rok akademicki
przez radę dyscypliny.
7. Wniosek wymaga uzyskania akceptacji potencjalnego promotora lub
promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.



Wzór wniosku o wyznaczanie
promotora

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu WAT 
nr  74/WAT/2021 z dnia 26 września 2021 r. w 

sprawie określenia „Sposobu postępowania w 
sprawie nadania stopnia naukowego w Wojskowej 

Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego”.



Zawieszenie kształcenia

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej, kształcenie można
zawiesić tylko na okres odpowiadający:
 czasowi trwania urlopu macierzyńskiego,
 urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 urlopu ojcowskiego,
 urlopu rodzicielskiego,

określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Decyzję w sprawie zawieszenia kształcenia doktoranta 
podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej na wniosek doktoranta. 

Regulamin Szkoły Doktorskiej 
nie przewiduje tzw. „urlopu dziekańskiego”.



Przedłużenie terminu złożenia 
rozprawy doktorskiej

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej doktorant może złożyć
wniosek o przedłużenie, nie dłużej jednak niż o 2 lata, terminu złożenia
rozprawy doktorskiej określonego w IPB w przypadku:

1) wystąpienia zdarzeń losowych,
2) czasowej niezdolności do odbywania kształcenia spowodowanej

chorobą,
3) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
4) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem

rodziny,
5) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4.

roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,
6) konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych.

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej może być 
złożony tylko w 8. ostatnim semestrze kształcenia, nie później jednak niż 

na miesiąc przed terminem złożenia rozprawy doktorskiej ustalonym 
w IPB.



Urlop doktoranta

Doktorantowi przysługuje prawo do przerw wypoczynkowych 
w wymiarze nieprzekraczającym  8 tygodni w roku. 

1. Preferowanym terminem do wykorzystania przerw wypoczynkowych
jest okres wolny od zajęć dydaktycznych oraz odbywania praktyki
zawodowej.

2. Doktorant składa wniosek o wykorzystanie przerwy wypoczynkowej do
dyrektora Szkoły Doktorskiej.

3. W przypadku wniosku o wykorzystanie przerwy wypoczynkowej
w okresie zajęć dydaktycznych, prowadzenia badań naukowych,
praktyk zawodowych doktorant do wniosku dołącza opinię promotora
lub w przypadku praktyki zawodowej także dziekana.



Odpowiedzialność dyscyplinarna 
doktorantów

Doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów 
obowiązujących w Akademii oraz za czyn uchybiający godności doktoranta.

W przypadku żołnierzy, którzy odbywają kształcenie w Szkole Doktorskiej,
odpowiedzialność dyscyplinarna nie wyłącza odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie przepisów ustawy o dyscyplinie wojskowej.

Doktorantowi mogą być wymierzane następujące kary dyscyplinarne:
1. upomnienie,
2. nagana,
3. nagana z ostrzeżeniem,
4. zawieszenie w określonych prawach doktoranta na okres do jednego

roku,
5. wydalenie z Akademii.

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów oraz tryb 
postępowania dyscyplinarnego określa Statut WAT i ustawa z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.



Skreślenie doktoranta z listy 
doktorantów

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej doktoranta skreśla się z listy
doktorantów w przypadku:

1. negatywnego wyniku oceny śródokresowej,
2. niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w IPB,
3. rezygnacji z kształcenia.
4. ukarania karą wydalenia.

Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:
1. niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

w szczególności nierealizowania indywidualnego planu badawczego
 negatywnej oceny seminarium doktoranckiego lub sprawozdania albo

nieprzystąpienia do seminarium lub nieprzekazania sprawozdania,
2. niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Regulaminu Szkoły

Doktorskiej m.in.:
 niezłożenia wniosku o wyznaczenie promotora do 30 października 2021 r.,
 niedostarczenia bez uzasadnienia IPK w terminie do 26 lutego 2022 r.,
 niezłożenia IPB w terminie do 30 września 2022 r.,
 nieprzystąpienia lub negatywnego wyniku komisyjnej oceny realizacji IPB,
 niezaliczenia przedmiotu w terminie wyznaczonym przez dyrektora SDR
 niezaliczenia praktyki zawodowej.



Stypendium doktoranckie

 wszyscy doktoranci bez stopnia doktora w szkole doktorskiej otrzymują
stypendium doktoranckie,

 łączny okres pobierania stypendiów doktoranckich we wszystkich
szkołach, w których kształcił się doktorant, to 4 lata,

 doktorantom z niepełnosprawnościami przysługuje zwiększenie
stypendium doktoranckiego (o 30%),

 wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od
osiągnięć doktoranta,

 doktorantów obejmuje się ubezpieczeniami społecznymi (emerytalno-
rentowym i wypadkowym),

 ograniczenia stypendium przy zatrudnieniu doktorantów jako
pracowników naukowych lub nauczycieli akademickich.

Zarządzenie Rektora WAT w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej WAT”.

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska-stypendia-i-ubezpieczenia/



Wysokość stypendium 
doktoranckiego

Wypłaty stypendium i zwiększenia stypendium, dokonuje się „z góry” do
dziesiątego dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że wypłata za październik
będzie realizowana do 31 października. Wypłaty stypendium z NAWA i z
programu "Doktorat wdrożeniowy" po otrzymaniu środków finansowych z
Ministerstwa

Wypłaty stypendium dokonuje się przelewem na konto bankowe 
wskazane przez doktoranta w systemie USOS.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego (brutto):
do oceny śródokresowej
2 371,70 zł - doktoranci SDR z NAWA
2 700,00 zł - doktoranci SDR
3 450,00 zł - doktoranci SDR z programu „Doktorat wdrożeniowy”

po ocenie śródokresowej
3 653,70 zł - doktoranci SDR z NAWA
3 800,00 zł - doktoranci SDR
4 450,00 zł - doktoranci SDR z programu „Doktorat wdrożeniowy”



Zwiększenie stypendium 
doktoranckiego

1. Wysokość stypendium doktoranckiego może być zwiększona w zależności
od osiągnięć naukowych doktoranta w poprzednim roku akademickim.

2. Rektor może ustalić liczbę i wysokość brutto zwiększenia stypendium
za osiągnięcia naukowe dla doktorantów dla każdej dyscypliny naukowej
prowadzonej w Szkole Doktorskiej.

3. O zwiększenie stypendium może ubiegać się doktorant co najmniej II roku
kształcenia w Szkole Doktorskiej, który posiada zaliczony I rok
kształcenia.

4. Zwiększenie stypendium jest przyznawane na okres jednego roku
akademickiego,

5. Do oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium, rektor powołuje
komisję dla każdej dyscypliny naukowej prowadzonej w Szkole
Doktorskiej.

Podstawa:
Zarządzenie Rektora WAT nr 33/RKR/2019 z dnia  30 września 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły 
Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.



Inne formy wsparcia doktorantów  

1. Stypendia:
a) dla wybitnych młodych naukowców („pula” dla doktorantów),
b) przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego,
c) przyznane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą

państwową ani samorządową osobą prawną,
d) z własnego funduszu Akademii dla doktorantów,
e) z funduszu aktywizacji doktorantów i studentów Akademii.

2. Możliwość ubiegania się o środki z programów grantowych.
3. Możliwość ubiegania się o kredyt studencki, dla doktorantów

poniżej 35 r.ż., na okres do 4 lat.
4. Jednostka samorządu terytorialnego może przyznać doktorantom

ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji
miejskiej.



Dodatkowe formy aktywności 

 Samorząd Doktorantów 
 organizacje doktorantów m.in. Koła 

naukowe, Akademicki Związek 
Sportowy WAT, chór akademicki 

 konferencje, seminaria, sympozja

Koło Naukowe Doktorantów WAT 
„Innowacje w kształceniu 

Akademickim” – IKA



Na zakończenie

https://pl.pinterest.com/pin/441775044668151687/



Informacje 
i ogłoszenia 



Poczta e-mail WAT

Konta doktorantów są w domenie @wat.edu.pl.
Adresy: imię.nazwisko@wat.edu.pl (bez polskich znaków)

Dostęp do poczty odbywa się poprzez adres https://mail.wat.edu.pl.
Hasło pierwszego logowania zostanie przesłane droga elektroniczną.

Absolwenci WAT, logują się poprzez stronę mail.wat.edu.pl za pomocą 
swoich starych loginów, ale z dopiskiem @wat.edu.pl – logowanie za 
pomocą starych haseł, 
Problemy:
W razie problemów z logowaniem - kontakt z Pomocą Techniczną DIN WAT 
– pomoc@wat.edu.pl lub 261 837 706.

Poczta elektroniczna – podstawowe narzędzie 
komunikacji !!!

https://mail.wat.edu.pl/


Kalendarium doktoranta I roku 
kształcenia – I semestr

do 12 października 2021 r. 
• aktywacja „służbowego” konta email, wpisanie numeru konta bankowego do systemu USOS (w razie 

problemów z logowaniem - kontakt z Pomocą Techniczną DIN WAT –email:  pomoc@wat.edu.pl lub tel. 261 
837 706)

13 października 2021 r.:
• od godz. 12.00 – hol Klubu WAT (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a) – wydawanie legitymacji doktoranta
• godz. 13.00 - uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Szkole Doktorskiej WAT 

rozpocznie się Sali Kinowej Klubu WAT (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a)
• ok.14.00 – szkolenie biblioteczne
do 17 października 2021 r. 
• zrealizowanie szkolenia BHP w formie e-learningowej (https://e-learning.wat.edu.pl/ zakładka „Szkolenie 

BHP”, następnie „Szkolenie BHP dla studentów cywilnych”)
26 października 2021 r. 
• godz. 8.00 - rozpoczęcie zajęć dydaktycznych – forma on line MS Teams – obowiązek dołączenia do 

zespołu MS Teams
do 30 października 2021 r. 
• termin złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów
• termin złożenia oświadczenia o posiadaniu numeru ORCID
do 31 grudnia 2021 r. 
• termin złożenia oświadczenia o dyscyplinach oraz oświadczenia upoważniającego WAT do wykazania 

osiągnięć pracownika/doktoranta
14-25 lutego 2022 r. 
• seminarium doktoranckie z przedmiotu Analiza obszaru badawczego (szczegółowy rozkład zostanie 

ogłoszony do 21 stycznia 2022 r.)
do 28 lutego 2022 r. 
• termin złożenia Indywidualnego Programu Kształcenia.

https://e-learning.wat.edu.pl/


Inauguracja roku akademickiego 
2021/2022 w Szkole Doktorskiej WAT

W środę 13 października 2021 r. o godz. 13.00 w Sali Kinowej Klubu 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (ul. gen. 
Sylwestra Kaliskiego 25a) rozpocznie się uroczysta Inauguracja Roku 

Akademickiego 2021/2022 w Szkole Doktorskiej WAT.
Obowiązują obostrzenia epidemiologiczne !!!!!!

Program uroczystości:
 przemówienie inauguracyjne dyrektora SDR,
 wykład inauguracyjny,
 ślubowanie doktorantów.

Po uroczystości Inauguracji, ok. godz. 14.00 przeprowadzone 
zostanie Szkolenie biblioteczne.

Przed Inauguracją, od godz. 12.00 będą wydawane 
Legitymacje Doktoranta.

Podpisy: Potwierdzenie otrzymania Elektronicznej Legitymacji Doktoranta, 
potwierdzenie ślubowania, potwierdzenie zapoznania się z Klauzulą 

informacyjną



Szkolenie BHP

Doktoranci rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 
2021/2022 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP. 

Szkolenie  w formie e-learningowej dostępne jest na stronie

https://e-learning.wat.edu.pl/

do 17 października 2021 r.

Podczas logowania się do zakładki „Szkolenie BHP”, należy 
wybrać „Szkolenie BHP dla studentów cywilnych”, a następnie 

zalogować się takimi samymi danymi, jak 
w przypadku poczty e-mail.



ORCID – Elektroniczny 
Identyfikator Naukowca

STRONA GŁÓWNA » BADANIA » DZIAŁ NAUKI » KARIERA NAUKOWA » ORCID

Termin złożenia do Dziekanatu SDR
oświadczenia o posiadaniu ORCID do 30 

października 2021 r. – wersja elektroniczna
na adres email: szkola.doktorska@wat.edu.pl

ORCID – The Open Researcher and Contribution ID - unikalny numer, 
służący do łatwiejszej identyfikacji badacza w globalnej przestrzeni naukowej, 
chroniący jego unikatową tożsamość naukową.

Wzór oświadczenia
https://www.wojsko-
polskie.pl/wat/szkola-doktorska-
dokumenty/

Informacja o ORCID
https://dna.wat.edu.pl/kariera-naukowa/orcid

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej doktorant jest zobowiązany do
posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego
z międzynarodowymi standardami.

https://dna.wat.edu.pl/index.php
https://dna.wat.edu.pl/index.php
https://dna.wat.edu.pl/index.php
https://dna.wat.edu.pl/index.php
https://dna.wat.edu.pl/index.php
https://dna.wat.edu.pl/index.php


Oświadczenia naukowe

Podstawa:
Zarządzenie Rektora WAT nr 39/RKR/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie
składania przez pracowników i doktorantów oświadczeń związanych z działalnością
naukową.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej składają następujące oświadczenia
związane z działalnością naukową:
1. Oświadczenie o dyscyplinach - o reprezentowanej dziedzinie nauki

i dyscyplinie naukowej, w których prowadzą działalność naukową w WAT lub
biorą w niej udział.

2. Oświadczenie o osiągnięciach - upoważniające WAT do wykazania
osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji poszczególnych
dyscyplin.

Termin złożenia oświadczeń 
– 31 grudnia 2021 r. – wersja elektroniczna

na adres email: szkola.doktorska@wat.edu.pl

Wzór oświadczenia
https://www.wojsko-
polskie.pl/wat/szkola-doktorska-
dokumenty/



Ubezpieczenie  zdrowotne

Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie objęci są
obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi:

- emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi (rozliczenia składek 
dokonuje WAT),

- zdrowotnymi (na Wniosek doktoranta) ,
- do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić członka rodziny 

(ZGŁOSZENIE).

Szczegółowe informacje na stronie: 
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-

doktorska-stypendia-i-ubezpieczenia/



Ubezpieczenie  NNW na rok 
akademicki 2021/2022

Szczegółowe informacje dotyczące  ubezpieczenia NNW w tym: nazwa 
ubezpieczyciela, okres ubezpieczenia, zakres ochrony, warianty i sumy ubezpieczenia 

oraz składki, forma zawarcia ubezpieczenia oraz zgłaszanie szkód dostępne są na 
stronie internetowej WAT.

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/opieka-zdrowotna-i-ubezpieczenia-
studentow/

Ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

jest ubezpieczeniem dobrowolnym



Telefony:
261 837 132
261 839 332
261 837 561

Szkoła Doktorska WAT
ul. gen. Sylwestra 
Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa

DZIEKANAT
pok. 5.10 (V piętro) 
Budynek 135 (Lipsk)

Kontakt

Email: 
szkola.doktorska@wat.edu.pl
elzbieta.rapala@wat.edu.pl
dariusz.podbielski@wat.edu.pl

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska/

mailto:szkola.doktorska@wat.edu.pl
mailto:el%C5%BCbieta.rapala@wat.edu.pl
mailto:dariusz.podbielski@wat.edu.pl


Pytania???
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