
Zasady rekrutacji 
do Szkoły Doktorskiej WAT 

na rok akademicki 2021/2022



Limity miejsc 
na rok akademicki 2021/2022 

Lp. Dyscyplina naukowa Limit miejsc

1 automatyka, elektronika i elektrotechnika 12
2 informatyka techniczna i telekomunikacja 10
3 inżynieria lądowa i transport 4
4 inżynieria materiałowa 7
5 inżynieria mechaniczna 20
6 nauki o bezpieczeństwie 16
7 nauki chemiczne 7
RAZEM 76
Zarządzenie Rektora WAT nr 30/RKR/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie 
ustalenia limitu miejsc do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2021/2022



Zasady rekrutacji na rok 
akademicki 2021/2022



Rekrutacja – uwagi ogólne

1. Jedno postępowanie rekrutacyjne dla wszystkich
kandydatów niezależnie od wybranej dyscypliny
naukowej

2. Jeden kandydat – jedna dyscyplina naukowa.
3. Limit miejsc - przydzielony do dyscyplin naukowych.
4. Elektroniczna rekrutacja – system Internetowej

Rejestracji Kandydatów (IRK)
5. Jednakowa opłata rekrutacyjna – 200 zł
6. Jawność wyników rekrutacji
7. Szczegółowe informacje: strona internetowa Szkoły

Doktorskiej – zakładka



Termin Przedsięwzięcie
9-22.08.
2021 r.

rejestracja kandydata w systemie IRK (wgranie wersji 
elektronicznych dokumentów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej)

23.08-
7.09.

2021 r.

postępowanie kwalifikacyjne
1) przyznanie punktów rankingowych
2) rozmowy kwalifikacyjne (30.08-3.09)

9.09.
2021 r.

ogłoszenie listy kandydatów wstępnie 
zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów 
Szkoły Doktorskiej WAT

9-17.09. 
2021 r.

1) złożenie oświadczenia przez kandydatów wstępnie 
zakwalifikowanych

2) wydanie decyzji administracyjnej o odmowie 
przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom 
niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów 

22.09.
2021 r.

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Szkoły 
Doktorskiej WAT na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram 
postępowania rekrutacyjnego



Przedsięwzięcia kandydata
przed rejestracją w IRK

 zapoznanie się z zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
WAT na rok akademicki 2021/2022

 analiza swoich osiągnięć naukowych, posiadanych
kwalifikacji i kompetencji

 przygotowanie wersji elektronicznych dokumentów (format
pdf lub jpg) wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym

 dokonanie wyboru potencjalnego promotora
i tematyki badawczej z dostępnych list, przeprowadzenie
konsultacji, przygotowanie prezentacji na rozmowę kwalifik.

 uzyskanie podpisanego oświadczenia wybranego
potencjalnego promotora

 zapoznanie się z Instrukcją rejestracji kandydatów do Szkoły
Doktorskiej WAT na rok akademicki 2021/2022 w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)



Kandydaci 
– wymagania formalne

− tytuł zawodowy mgr, mgr inż. lub równorzędny
− zgodność kierunku z wybraną dyscypliną naukową lub 

działalność naukowa w dyscyplinie
− potwierdzona znajomość języka obcego min. B2
− akceptacja potencjalnego promotora (oświadczenie)
− wniesienie opłaty rekrutacyjnej
− złożenie oświadczenia (tylko dla wstępnie zakwalifikowanych)

Ograniczenia
 jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole

doktorskiej
 na dzień 1.10.2021 r. doktorant nie może być zatrudniony

jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy za
wyjątkiem m.in. zatrudnienia w celu realizacji projektu
badawczego albo osoby ze stopniem doktora.



Internetowa Rejestracja 
Kandydatów (IRK)

Uruchomienie IRK - ze strony głównej WAT (baner), 
Szkoły Doktorskiej (Aktualności) lub bezpośrednio 

poprzez link https://irk.wat.edu.pl/pl/



Dokumenty 
wgrywane do IRK

1. wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i podpisany 
wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej

2. zdjęcie o parametrach zgodnych z opisem w systemie IRK
3. kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu 
równorzędnego,

4. kopia suplementu do dyplomu studiów magisterskich
5. oświadczenie podpisane przez potencjalnego promotora
6. podpisany kwestionariusz informacyjny 

i  załączniki do niego
7. życiorys (CV)
8. podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych



Wzory 
dokumentów

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



Kwestionariusz 
Informacyjny - uwagi

 kwestionariusz powinien być wypełniony czytelnie
i precyzyjnie – zaleca się wypełnianie elektroniczne

 załącznik do punktu/podpunktu Kwestionariusza powinien
zawierać potwierdzenie wszystkich informacji wskazanych w
tym punkcie/podpunkcie, w postaci skanów publikacji,
dyplomów, zaświadczeń, decyzji itp.

 potwierdzeniem udziału kandydata w projektach badawczych
jest zaświadczenie kierownika projektu,

 w przypadku dużego rozmiaru pliku możliwe jest podzielenie
pliku i wgranie jako załączniki dodatkowe z odpowiednią
informacją w kwestionariuszu

 do systemu IRK wgrywane są tylko załączniki w formacie pdf
lub jpg, rozmiar wszystkich dołączonych plików <50 MB



Zasady oceny i punktacji

Wyszczególnienie - kryterium Ocena/punktacja

1. Zgodność ukończonego kierunku studiów 
z wykazem kierunków dla dyscypliny naukowej.

Spełnia/
nie spełnia

2. Wynik ukończenia studiów magisterskich. 0 ÷ 20 pkt
3. Kwalifikacje i kompetencje kandydata do 

kształcenia w Szkole Doktorskiej w wybranej 
dyscyplinie naukowej.

0 ÷ 10 pkt

4. Osiągnięcia naukowe kandydata. 0 ÷ 30 pkt

5. Rozmowa kwalifikacyjna 0 ÷ 40 pkt
min. 20 pkt

Ogółem max. 100 pkt
min. 50 pkt

Kandydat może być rozpatrywany w ramach limitu miejsc dla dyscypliny 
naukowej tylko w przypadku spełnienia wymagań formalnych i uzyskania 

ogółem minimum 50 pkt rankingowych w tym, co najmniej 20 pkt z rozmowy 
kwalifikacyjnej.



Zgodność kierunku studiów

Uwaga
W przypadku ukończenia innego kierunku studiów lub studiów 

ukończonych poza granicami Polski, Zespół Kwalifikacyjny rozstrzyga czy 
kandydat posiada kompetencje niezbędne do ubiegania się o przyjęcie do 

Szkoły Doktorskiej w określonej dyscyplinie naukowej. 

dokumentów.

 

Dyscyplina naukowa  
prowadzona w Szkole Doktorskiej  

Ukończony kierunek  
studiów magisterskich 

automatyka, elektronika i elektrotechnika 
 
 

- automatyka i robotyka 
- elektronika 
- elektronika i 

telekomunikacja 
- elektrotechnika 
- energetyka 
- fizyka 
- fizyka techniczna 
- fotonika 

- inżynieria materiałowa 
- mechatronika 
- informatyka 
- inżynieria biomedyczna  
- optoelektronika i fotonika 
- inżynieria kosmiczna i 

satelitarna 
- nanotechnologia  
- inżynieria optyczna 

Informatyka techniczna i 
telekomunikacja 

- automatyka i robotyka 
- elektronika i telekomunikacja 
- elektrotechnika 
- informatyka 
- informatyka i ekonometria 

inżyniera lądowa i transport  
 

- budownictwo 
- geodezja i kartografia 
- geofizyka 
- geografia 
- geologia 
- fizyka 
- informatyka 
- nawigacja 
- matematyka 
- inżynieria kosmiczna i satelitarna 

Komisja 
rekrutacyjna lub 
Zespół 
kwalifikacyjny 
może wezwać 
kandydata do 
przedstawienia 
dodatkowych 
dokumentów



Kryteria rekrutacji

Wynik ukończenia 
studiów magisterskich

Liczba punktów 
rankingowych

5w 20
5 15

4+ 10
4 5

poniżej 4 0

Kwalifikacje i kompetencje kandydata Liczba punktów 
rankingowych

1. udokumentowane wyjazdy zagraniczne (np. Erasmus), staże, 
realizowane studia indywidualne 0 ÷ 5

2. certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia świadczące o nabyciu 
kwalifikacji potrzebnych w pracy naukowej (studia 
podyplomowe, kursy, szkolenia itp.)

0 ÷ 3

3. certyfikat znajomości języka obcego powyżej B2 2

Ocena kwalifikacji i kompetencji kandydata – max. 10 pkt

Ocena wyniku ukończenia studiów magisterskich – max. 20 pkt



Kryteria rekrutacji

Osiągnięcia naukowe kandydata 
Liczba punktów 
rankingowych 

(przeliczeniowych)
1. udokumentowane publikacje naukowe z ostatnich 5 lat 0 ÷ 30
2. udokumentowane nagrody lub stypendia 0 ÷ 15
3. udokumentowane osiągnięcia w  Kole Naukowym 

Studentów (KNS) 0 ÷ 5

4. udokumentowany udział w projektach badawczych 0 ÷ 10

Ocena osiągnięć naukowych kandydata – max. 30 pkt



Kryteria rekrutacji

Informacja o indywidualnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej
przekazywana jest kandydatom poprzez system IRK, pocztą
elektroniczną oraz na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w terminie
do 5 września 2020 r.

Elementy rozmowy kwalifikacyjnej 
Liczba punktów 

rankingowych

1. ocena przedstawionego projektu badawczego w 
zakresie:

a) zdefiniowania problemu badawczego (cel, pytania 
badawcze, hipotezy),

b) proponowanej metodologii,
c) nowatorstwa i oryginalności podjętej problematyki,
d) przedstawienia stanu badań w zakresie projektu i 

literatury;

0 ÷ 15

2. ocena wiedzy, umiejętności i motywacji:
a) umiejętności uzasadnienia/obrony swojego 

projektu,
b) ogólnej wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej,
c) umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej, w 

tym spójności i przejrzystości argumentacji,
d) motywacji do prowadzenia pracy badawczej.

0 ÷ 25

Rozmowa kwalifikacyjna – min. 20 pkt       max. 40 pkt



Rozmowa kwalifikacyjna

Informacja o indywidualnym terminie i miejscu albo formie
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej przekazywana jest
poprzez system IRK, pocztą elektroniczną oraz na stronie
internetowej Szkoły Doktorskiej w terminie do 25.08.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna 30.08-3.09.2021 r. składa się z trzech części:
1) prezentacja przez kandydata wstępnego projektu badawczego

przygotowanego zgodnie z uzgodnioną z potencjalnym promotorem
tematyką badawczą – max. 10 min. (wstępny projekt badawczy powinien
obejmować m.in.: zdefiniowanie problemu badawczego (cel, pytania badawcze,
hipotezy), proponowaną metodologię, stan badań w zakresie proponowanego tematy
projektu, odniesienie do literatury związanej z tematyką projektu.)

2) pytania członków zespołu kwalifikacyjnego (sprawdzenie ogólnej wiedzy
kandydata w zakresie wybranej dyscypliny naukowej, umiejętności uzasadnienia/obrony
przedstawionego projektu badawczego, prowadzenia dyskusji naukowej i motywacji do
pracy badawczej)

3) ustalenia liczby punktów rankingowych przez zespół kwalifikacyjny



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
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