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Warunki i tryb rekrutacji na Studia doktoranckie w dyscyplinie matematyka
na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Liczbg miejsc na Studiach doktoranckich w dyscyplinie matematyka, ustala Rektor na
wniosek Dziekana.
Na studia doktoranckie moZe by6 przyjgta osoba posiadajqca tytul magistra (z ocenqna
dyplomie co najmniej dobr4) lub koricz4ca w bieh1cym roku studia (ze Sredni4 ocen
wigkszq ni2 4,0).
Przy ustalaniu opiekuna naukowego kandydaci na studia doktoranckie mog4 korzystad
z wykazu pracownik6w Wydzialu MiNI uprawnionych do pelnienia funkcji opiekuna
naukowego. Wykaz ten wraz z informacj4 o tematyce badafi naukowych jest
umieszczony na stronie internetowej wydzialu. Jeden pracownik mo2e mied pod opiek4
co najwyZej szeSciu uczestnik6w studi6w doktoranckich. W wyj4tkowych przypadkach
Dziekan mohe zwigkszyi tEliczbg.
CzynnoSci zwiqzane z rekrutacjq na studia doktoranckie przeprowadza Wydzialowa

Komisja Rekrutacyjna ds. Studi6w Doktoranckich, powolanaprzez Dziekana Wydzialu
MiNI. Funkcjg przewodnicz4cego Komisji pelni kierownik studi6w doktoranckich.
Kandydaci ubiegaj4cy sig o przyjgcie na studia doktoranckie skladaj4 wymagane
dokumenty w terminie ustalanym przez Kierownika studi6w doktoranckich
i publikowanym, migdzy innymi na stronach internetowych Wydzialu MiNI.

Lista wymaganych dokument6w obejmuj e:
a) podanie,

b) Zyciorys kandydata,
c) poSwiadczony wyci4g z indeksu lub odpis dyplomu magisterskiego,
d) zgodg przyszlego opiekuna naukowego,
e) opinig naukow4 podpisan4 przez pracownika naukowego,

D list motywacyjny,
g) kwestionariusz osobowy,
h) fotografig na plycie CD.

7. Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studi6w Doktoranckich przeprowadza
postgpowanie konkursowe bior4c migdzy innymi pod uwagg:
1) spelnienie przez kandydata warunk6w formalnych ubiegania sig o przyjgcie na

studia doktoranckie,
2) predyspozycje kandydata ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,

3) przebieg studi6w prowadzqcych do uzyskania dyplomu magisterskiego,

4) osi4gnigcia kandydata wskazuj4ce na jego predyspozycje do pracy badawczej, w

tym publikacje omz wyniki dzialalnoSci w studenckim ruchu naukowym,

5) opinig pracownika naukowego dotyczqc4 kandydata.
Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studi6w Doktoranckich podejmuje decyzje w

sprawie przyjgcia na studia doktoranckie. Decy4a w sprawie przyjEcia na studia

rozpoczynajqce sig w danym semestrze musi by6 podjEta przed rczpoczgciem

semestru.
Od decyzji Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studi6w Doktoranckich sluZy

odwolanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia dorgczenia tej decyzji. Podstaw4

odwolania mohe byd jedynie wskazanie naruszenia warunk6w i trybu rekrutacji.
Decy4a Rektora j est ostateczna.
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