
UCHWAŁA Nr 18/2014
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie: warunków, trybu oraz formy rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne
studia doktoranckie na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich
w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity z 2012 r. Dz.U. póz. 572 z późn. zm.), Senat Akademii Marynarki
Wojennej uchwala następujące warunki, tryb oraz formę rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne
studia doktoranckie na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2014/2015:

§1

Zasady ogólne

1. Akademia Marynarki Wojennej prowadzi rekrutację na studia doktoranckie stacjonarne
i niestacjonarne.

2. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny.

§2

Kryteria i postępowanie kwalifikacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza w drodze konkursu powołana przez dziekana
Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją,
uwzględniając:

a) ocenę z analizy dokumentów złożonych przez kandydatów;
b) ocenę z pisemnego kolokwium kwalifikacyjnego;
c) ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Termin składania dokumentów przez kandydatów na studia upływa w ostatni roboczy dzień
sierpnia. W przypadku kandydatów kończących studia magisterskie i równorzędne w danym
roku dopuszcza się możliwość dostarczenia dyplomu ukończenia studiów bezpośrednio przed
kolokwium kwalifikacyjnym. Kolokwium i rozmowa kwalifikacyjna zostaną przeprowadzone
do 20 września.

3. Ocena z analizy dokumentów obejmuje określenie liczby punktów odpowiadających ocenie
ukończenia studiów magisterskich (tabela). Kandydat za udokumentowaną znajomość języka
obcego na poziomie C1, C2 otrzymuje dodatkowo - 5 punktów, na poziomie B1, B2 - 3 punkty.
Łączna liczba punktów otrzymanych na podstawie oceny z dokumentów nie może przekroczyć
15 punktów. Na podstawie analizy dokumentów złożonych przez kandydatów Komisja ustala
spełnienie wymagań formalnych - brak spełnienia wymogów formalnych skutkuje
niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania. Po przeprowadzeniu oceny
z dokumentów Komisja sporządza listę kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania
rekrutacyjnego.
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Kolokwium kwalifikacyjne odbywa się w formie pisemnej i polega na sprawdzeniu znajomości
zagadnień z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Katalog zagadnień z zakresu nauk
o bezpieczeństwie zostanie opracowane przez Radę Wydziału Dowodzenia i Operacji
Morskich. Zagadnienia do kolokwium opracowuje przewodniczący Komisji i ujawnia
je bezpośrednio przed rozpoczęciem kolokwium. Kolokwium kandydatów ocenia się przed
rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych.
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy przygotowania i motywacji kandydata do podjęcia
zamierzonej pracy badawczej oraz ogólnego rozeznania w piśmiennictwie naukowym
ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie. Końcową ocenę wyników
postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata stanowi suma oceny z analizy dokumentów
(maksymalnie 20 punktów), oceny z pisemnego kolokwium (maksymalnie 10 punktów) oraz
oceny z rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 10 punktów). Pisemne kolokwium
kwalifikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna nie może być powtórzona, kandydatów nieobecnych
w wyznaczonym terminie nie dopuszcza się do dalszego postępowania.
W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się punktowy system oceny w skali O do 10.
Przeliczenie ocen z dyplomu ukończenia studiów ze skali stopniowej na punktową dokonuje się
na podstawie poniższej tabeli.

Oceny
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

Punkty
10
9
8
7
6

Na podstawie końcowej oceny (ogólnej liczby punktów) zestawia się listę kandydatów na studia
doktoranckie i kwalifikuje ich z uwzględnieniem uzyskanej liczby punktów.
Liczba uzyskanych punktów przez kandydata zakwalifikowanego na studia doktoranckie nie
powinna być niższa niż 25.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

10. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja ustala listę kandydatów
zakwalifikowanych na studia i podejmuje, w odniesieniu do każdego kandydata oddzielnie,
decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia doktoranckie w danym roku
akademickim.

11. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia
decyzji, do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków
i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.

12. Decyzja o zakwalifikowaniu kandydata na studia doktoranckie w formie pisemnej jest
przesyłana za potwierdzeniem zwrotnym lub odbierana osobiście za potwierdzeniem w biurze
studiów doktoranckich.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU
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