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Szczeg6lowe zasady organizacji i prowadzenia Studirfw doktoranckich w dyscyplinie

matematyka na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechniki Warszawskiej

Studia doktoranckie w dyscyplinie matematyka na Politechnice Warszawskiej istniej4 od

1972 roku, najpierw jako Srodowiskowe Studium Doktoranckie (prowadzone przez trzy

oSrodki naukowe IM PW, IM UW i IM PAN), a nastgpnie w Instytucie Matematyki PW
jako Studium Doktoranckie. Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Nauk

Informacyjnych s4 kontynuacj4 zmodemizowanych studi6w po 1996 roku, gdy

wprowadzono rekrutacjg na te studia. Od dnia 2 v,rzeSnia 1999 r. studia te nosz4 nazw1

Studia Doktoranckie o kierunku Matematyka i jej Zsstosowunia (nazwa skr6cona:
Studia Doktoranckie z Matematyki i jej Zastosowari).

Studia doktoranckie maj4 formg studi6w stacjonarnych.

Studia doktoranckie trwaj4 cztery lata i mog4 byd przedlu?ane na zasadach okreSlonych w

aktualnie obowi4zuj4cym rozporz4dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w

sprawie studi6w doktoranckich i stypendi6w doktoranckich.
4. Liczbg miejsc na studiach doktoranckich w dyscyplinie matematyka, ustala Rektor na

wniosek Dziekana.
Na studia doktoranckie moZe byd przyjEta osoba posiadaj4ca tytul magistra (z ocen4 na

dyplomie co najmniej dobrfl lub koricz4ca w bielqcym roku studia (ze Sredni4 ocen

wigksz4 niz 4,0). O przyjgciu decydowad bgd4 predyspozycje kandydata ocenione w

trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotychczasowy dorobek kandydata, przedstawione

opinie i wyniki studi6w. Kandydaci ubiegaj4cy sig o przyjgcie na studia doktoranckie

skladaj 4 wymagane dokumenty zgodnie z Zasadami Rekrutacj i.

Opiekunem naukowym doktoranta moze by6 pracownik Wydzialu Matematyki i Nauk
Informacyjnych ze stopniem doktora habilitowanego zatrudniony na Wydziale co
najmniej na czgsci etatu lub emerytowany. Pod opiek4 jednego pracownika mo2e by6 co
nalv'yaej szesciu doktorant6w. W wyj4tkowych przypadkach dziekan moze zwigkszy6 tg
Iiczbe.

7. Uczestnik studi6w doktoranckich jest zobowi1zarty do realizacji studi6w zgodnie
z Programem stacjonamych Studi6w doktoranckich z matematyki i jej zastosowari na
Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.
Na pocz4tku kazdego roku studi6w uczestnik studi6w doktoranckich w porozumieniu z
opiekunem naukowym powinien ustalii indywidualny plan studi6w zawieraj4cy listg
zajg6, w kt6rych bEdzie uczestniczyl i spos6b ich zaliczania, tematykg ewentualnych
studi6w literaturowych, a takhe kierunek planowanych badan naukowych prowadz4cych
do napisania rczprav,,y doktorskiej. I rok studi6w konczy sig egzaminem przed Komisj4
E gzarninacyj n4 po wol anqt pr zez D zi ekana.
Uczestnik studi6w doktoranckich zobowiqzanyjest do skladania co semestr (do 28 lutego
i do 30 wrzesnia kazdego roku) sprawozdania z realizacji planu studi6w zawieraiqcego
informacje o postgpach w pracy naukowej, zaliczonych zqgciach, wynikach egzamin6w
oraz innych osi4gnigciach (zgloszenie wlasnej pracy do publikacji, publikacja wlasnej
prrcy, wygloszone referaty, udziaN w konferencjach naukowych itp.) Sprawozdanie to
musi by6 podpisane przez opiekuna naukowego, a sprawozdanie skladane we wrzeSniu
powinno zawieral r6wnie2 opinig opiekuna o postgpach doktoranta. Na podstawie tych
sprawozdaf i opinii Kierownik Studium Doktoranckiego zalicza kolejne lata studi6w.
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10. Uczestnicy studi6w doktoranckich, kt6rzy nie wywi4zuj q sig z obowipk6w mog4 zostat
skreSleni z listy uczestnik6w studi6w. Decyzjg o skreSleniu podejmuje kierownik studi6w.
Od tej decyli przysluguje odwolanie do Rektora w terminie cztemastu dni od jej
otrzymania.

11. Uczestnik studi6w doktoranckich pobieraj4cy stypendium zobowiqzany jest do
prowadzenia zajE6 dydaktycznych w wymiarze 30-90 godzin rocznie. Uczestnik studi6w
doktoranckich niepobieraj4cy stypendium zobowi4zany jest do prowadzenia zajg6
dydaktycznych w wymiarze 10-30 godzin rocznie. Obowi4zuj4cy wymiar godzin
dydaktycznych ustala corocznie Rada Wydzialu MiNI.

l2.Uczestnik studi6w doktoranckich moZe otrzymac stypendium. Stypendium doktoranckie
jest przyznawane na okres jednego roku lub jednego semestru zgodnie z zapisari
aktualnie obowi4zuj4cego w tym zakresie Zarz4dzenia Rektora Politechniki
Warszawskiej.

13. Uczestnik studi6w doktoranckich ma prawo do uczestniczenia we wszystkich zajgciach
organizowanych i prowadzonych w Politechnice Warszawskiej. Do programu studi6w za
zgodq kierownika studi6w doktoranckich moZna zalicza| takZe zajgcia organizowane
przez inne uczelnie i oSrodki badawcze w kraju i za granicq.

14. Uczestnik studi6w doktoranckich ma prawo do korzystania z oferty Studium Jgzyk6w
Obcych pozaprogramem studi6w, bezptatnie w wymiarze 60 godzin.

15. Rada Wydzialu MiNI uchwalila w dniu 31 maja 2001 r. !\ym6g zdaria egzaminu
zmatematyki przed kofcem I roku Studi6w Doktoranckich przed KomisjE Egzaninacyjnq
powolan4 przez Dziekana. Celem egzaminu jest dokonanie oceny wiedzy doktoranta oraz
jego pracy naukowej. Ocena kohczy sig decyzj4 o dopuszczeniu doktoranta do dalszych
studi6w lub wnioskiem do RW o skreslenie doktoranta z listy sluchaczy. Zakres egzaminu
powinien byi ustalony w porozumieniu z opiekunem naukowym, kt6ry jest czlonkiem
Komisj i Egzaninacyj nej .

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie maj4 zastosowanie przepisy
powszechnie obowipuj4ce dotyczqce studi6w doktoranckich i doktorant6w oruz akJy
prawa wewngtrznego PW (w tym migdzy innymi Regulamin studi6w doktoranckich w
Politechnice Warszawskiej ).
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