
 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA DOKTORANCKIE  

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 
realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej 

 

 
1. O przyjęcie na studia doktoranckie w dyscyplinach naukowych „Budowa 

i eksploatacja maszyn” i „Mechanika” może ubiegać się osoba, która: 

1) posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra 
inżyniera albo tytuł równorzędny) lub jest beneficjentem programu „Diamentowy 
Grant”;  

2) ukończyła studia magisterskie na kierunku: 

a) Przy ubieganiu się na studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej 
„Budowa i eksploatacja maszyn”: 

 inżynieria materiałowa, 
 logistyka (inż.), 
 mechanika i budowa maszyn, 
 mechatronika, 
 transport, 
 zarządzanie i inżynieria produkcji. 

b) Przy ubieganiu się na studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej 
„Mechanika”: 

 automatyka i robotyka, 
 budownictwo, 
 fizyka techniczna,  
 inżynieria materiałowa, 
 lotnictwo i kosmonautyka, 
 mechanika i budowa maszyn, 
 mechatronika, 
 transport. 

2. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia kierunku studiów 
magisterskich innego niż wymienionego w ust. 1 ppkt 2) lub studiów ukończonych 
poza granicami Polski, komisja rekrutacyjna, rozstrzyga czy kandydat posiada 
kompetencje niezbędne do ubiegania się o przyjęcie na studia w określonej 
dyscyplinie naukowej. 

3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia, w ramach ustalonego limitu miejsc, 
podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna w postępowaniu konkursowym, biorąc 
pod uwagę: 

- wynik ukończenia studiów magisterskich; 



- kompetencje niezbędne do ubiegania się o przyjęcie na studia  
w dyscyplinie naukowej „Budowa i eksploatacja maszyn” lub „Mechanika”,  
w tym doświadczenie zawodowe; 

- osiągnięcia kandydata określające jego predyspozycje do pracy 
badawczej, w tym publikacje oraz wyniki działalności w studenckim ruchu 
naukowym. 

4. Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja 
rekrutacyjna sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. 
Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie 
warunkuje przyjęcie kandydata na studia. 

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych liczba punktów 
rankingowych 

wynik ukończenia studiów magisterskich 

ocena 

5 w 50 

5 45 

4+ 40 

4 30 

3+ 20 

3 10 

decyduje komisja 

kompetencje niezbędne do ubiegania się  
o przyjęcie na studia 

0 ÷ 30 

osiągnięcia kandydata określające jego 
predyspozycje do pracy badawczej 

0 ÷ 20 

5. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się kandydat będący osobą 
niepełnosprawną, komisja rekrutacyjna może na jego wniosek, zastosować inny 
niż ustalony tryb postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając stopień 
niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę dyscyplin naukowych „Budowa 
i eksploatacja maszyn” i „Mechanika”. 

6. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się beneficjent programu 
„Diamentowy Grant”, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada 
kompetencja niezbędne do ubiegania się o przyjęcia na studia w dyscyplinie 
naukowej „Budowa i eksploatacja maszyn” lub „Mechanika”. W przypadku 
dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego komisja rekrutacyjna 
przyznaje kandydatowi maksymalną liczbę punków rankingowych (100). 

7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

8. Każdemu kandydatowi doręcza się decyzję Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 
o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doktoranckie w Wydziale Mechanicznym WAT 
zawierającą pouczenie o trybie i terminie wniesienia odwołania. W terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej. Podstawą odwołania może być jedynie 
wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po ww 
terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata. Decyzja rektora 
jest ostateczna. Decyzja ta doręczana jest odwołującemu się. 

9. Kandydat może zarejestrować się:  

1) osobiście lub przez inną osobę właściwie umocowaną w Dziekanacie 
Wydziału Mechanicznego (budynek nr 62, pok. 19);  

2) za pośrednictwem poczty. 

10. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna złożyć następujące dokumenty: 



1) wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie na formularzu znajdującym się 
tutaj;   

2) kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia 
(pierwszego stopnia - w przypadku beneficjenta programu „Diamentowy 
Grant”) - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez 
WAT; 

3) kopię suplementu do dyplomu albo indeksu lub innego dokumentu 
potwierdzającego przebieg studiów - oryginał do wglądu; 

4) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” 
(dotyczy kandydata, beneficjenta programu „Diamentowy Grant”) oryginał 
do wglądu;  

5) aktualną kolorową fotografię (dostarczonej w formie cyfrowej, rozdzielczość 
co najmniej 300 dpi); 

6) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość kandydata - oryginał do wglądu;  

7) życiorys (CV). 

11. Kandydat legitymujący się dyplomem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji 
drugiego stopnia poza granicami Polski składa dodatkowo tłumaczenie dyplomu 
sporządzone przez tłumacza przysięgłego i - w przypadku, jeżeli dyplom uzyskano  
w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia - 
podanie do Rady Wydziału Mechanicznego WAT o dokonanie nostryfikacji 
dyplomu.  

12. Zasady określone warunkach przyjęcia na studia dotyczą obywateli polskich.  

13. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

14. Uruchomienie studiów w każdej dyscyplinie naukowej i formie studiów uzależnione 
jest od liczby zakwalifikowanych kandydatów. 

 


