
REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE 

1. Na podstawie uchwały Senatu AMW nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. Dziekan 

Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW ogłasza rekrutację na I rok 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk 

społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie w roku akademickim 2016/2017. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną  

w dniach 5-7 września 2016 r.  

Rekrutacja ma charakter konkursowy. Liczba miejsc na studia stacjonarne wynosi 15, 

na studia niestacjonarne 10. 

3. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Komisja Rekrutacyjna na 

podstawie liczby punktów uzyskanych przez Kandydata, określonych w wyniku: 
 

 analizy dokumentów Kandydata (ocena na dyplomie ukończenia studiów, 

znajomość języków obcych); 

 oceny pisemnego kolokwium z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i metodologii 

badań bezpieczeństwa; 

 rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji, poziomu przygotowania  

i warunków kandydata do podjęcia studiów doktoranckich. 
 

4. Kandydaci na studia dokonują rejestracji elektronicznej w terminie od 6 czerwca do 28 

sierpnia 2016 r. 

5. Kandydaci zobowiązani są do złożenia w formie papierowej dziekanacie Wydziału 

(blok 9, pok. 221/9) w terminie od 29 sierpnia do 31 sierpnia 2016 roku następujących 

dokumentów: 
 

 wniosek o przyjęcie na studia skierowany do dziekana WDiOM; 

 odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich (równorzędnych); 

 informację o znajomości języków obcych, potwierdzoną odpisem 

świadectwa (certyfikatu); 

 3 zdjęcia o wymiarach: jedno 3,5x4,5 cm, dwa 4,5x5,5 cm; 

 kwestionariusz osobowy - wg wzoru (do pobrania); 

 przewidywany temat, projekt, specjalność lub przedmiot badań (obszar 

zainteresowania) rozprawy doktorskiej; 

 propozycję osoby opiekuna naukowego - wskazana, ale nie obowiązkowa; 

 potwierdzenie o dokonaniu opłaty wpisowej. 
 

6. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne, studia niestacjonarne są odpłatne. 

Opłata wynosi 5500,00 zł rocznie i może być rozłożona na raty. 

7. Opłata wpisowa wynosi 85 zł. 

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej  

w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem 

kierunku i rodzaju studiów. 

 

 

 



Zakres wiedzy dla Kandydatów na studia doktoranckie w dyscyplinie  

Nauki o bezpieczeństwie 

1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa - klasyfikacja i charakterystyka. 

2. Pojęcie i istota bezpieczeństwa narodowego. 

3. System bezpieczeństwa narodowego -pojęcie, funkcje i struktura. 

4. Siły Zbrojne RP jako element systemu obronności państwa. 

5. Przeznaczenie, zadania i struktura organizacyjna SZ RP. 

6. Podmioty bezpieczeństwa międzynarodowego. 

7. Zasady sztuki wojennej i walki zbrojnej. 

8. Współczesne operacje militarne - cel, istota, klasyfikacja i właściwości. 

9. Rola i zadania rodzajów Sił Zbrojnych RP w systemie obronnym państwa. 

10. Kierunki transformacji Sił Zbrojnych RP. 

11. Istota i charakter operacji reagowania kryzysowego. 

12. Koncepcja własnej rozprawy doktorskiej. 
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