
Uchwała Nr 13/2011
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

z dnia 10 maja 2011 r.

w  sprawie  warunków  i  trybu  rekrutacji  na  studia  doktoranckie  na  Politechnice 
Rzeszowskiej w roku akademickim 2012/2013.

Na podstawie art.  196 ust.  1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej realizując 
wnioski Rad Wydziałów uchwala co następuje:

§ 1.

Zasady ogólne

1. Rekrutację  na  studia  doktoranckie  przeprowadza  Wydziałowa  Komisja  Rekrutacyjna 
(WKR)  powołana  przez  Radę  Wydziału  uprawnionego  do  prowadzenia  studiów 
doktoranckich w trybie określonym przez Statut Politechniki Rzeszowskiej.

2. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada 
tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, spełnia warunki rekrutacji oraz posiada 
deklarację  osoby  posiadającej  tytuł  naukowy  profesora  lub  stopień  naukowy  doktora 
habilitowanego  podjęcia  się  opieki  naukowej  w  zakresie  określonej  dziedziny  lub 
dyscypliny nauki. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach WKR może odstąpić od wymagania złożenia 
przez kandydata deklaracji, o której mowa w ust. 2.

4. Przyjęcia  na  studia  doktoranckie  odbywają  się  w  ramach  planowanej  liczby  miejsc 
ustalonej przez Dziekana i zatwierdzonej przez Rektora w terminie do końca maja 2012 r.

5. Rekrutacja na studia doktoranckie jest prowadzona na studia stacjonarne i niestacjonarne.

6. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 

7. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłat Rektor ustali w terminie 
do końca czerwca 2012 r.

8. Decyzję  o  przyjęciu  na  studia  doktoranckie  podejmuje  WKR  zgodnie  z  przyjętymi 
na Uczelni zasadami rekrutacji.

9. Osoba  przyjęta  na  studia  doktoranckie  na  Politechnice  Rzeszowskiej  nabywa  prawa 
uczestnika studiów doktoranckich z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego 
treść określa Statut Uczelni.



10. Od  decyzji  WKR  służy  odwołanie  do  Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej  (UKR), 
w terminie  czternastu  dni  od  daty  doręczenia  decyzji.  Podstawą  odwołania  może  być 
jedynie  wskazanie  naruszenia  warunków  i  trybu  rekrutacji  na  studia  doktoranckie 
obowiązujących w Politechnice Rzeszowskiej. Decyzje podejmuje Rektor po rozpatrzeniu 
wniosku UKR. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Szczegółowe zasady rekrutacji

§ 2.

1. Rekrutacja  na  studia  doktoranckie  w  roku  akademickim 2012/2013  jest  prowadzona  
w dziedzinie nauki techniczne:
1) na  Wydziale  Budowy  Maszyn  i  Lotnictwa w  zakresie  dyscyplin  naukowych: 

- budowa i eksploatacja maszyn,
- mechanika,

2) na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w zakresie dyscypliny naukowej:
- elektrotechnika.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne dla 
kandydatów,  którzy  ukończyli  jednolite  studia  magisterskie  będzie  brana  pod  uwagę 
liczba punktów uzyskanych z tytułu:
• oceny końcowej na dyplomie z wagą – 1, 
• średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych podczas całego toku 

studiów z wagą – 1,
• oceny  predyspozycji  oraz  innych  osiągnięć  kandydata  (publikacje,  czynny  udział 

w pracach kół naukowych, itp.) ustalonej przez WKR w skali – od 0 do 5, 
oraz
• rozmowy kwalifikacyjnej w skali – od 0 do 5.

3. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne dla 
kandydatów,  którzy  ukończyli  studia  dwustopniowe  będzie  brana  pod  uwagę  liczba 
punktów uzyskanych z tytułu:
• średniej  ważonej  ocen  końcowych  na  dyplomie  ukończenia  studiów  I-go  stopnia 

(z wagą – 0,4) oraz studiów II-go stopnia (z wagą – 0,6), 
• średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych podczas toku studiów 

I-go i II-go stopnia z wagą –  1,
• oceny  predyspozycji  oraz  innych  osiągnięć  kandydata  (publikacje,  czynny  udział 

w pracach kół naukowych, itp.) ustalonej przez WKR w skali –  od 0 do 5, 
oraz
• rozmowy kwalifikacyjnej w skali – od 0 do 5.

4. Kandydat  powinien złożyć deklarację,  że może brać udział  w zajęciach prowadzonych 
w języku angielskim.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu na studia doktoranckie podejmuje WKR na podstawie sumy 
punktów uzyskanych zgodnie z ust.  2 lub 3 i  wyniku przeprowadzonej  z kandydatem 
rozmowy  kwalifikacyjnej  z  uwzględnieniem  możliwości  realizacji  pracy  doktorskiej 
i praktyk  pedagogicznych  (prowadzenia  zajęć  dydaktycznych)  w  wybranej  przez 
kandydata dyscyplinie.



§ 3.

1. Osoby ubiegające  się  o  przyjęcie  na  studia  doktoranckie  powinny złożyć  Dziekanacie 
właściwego Wydziału następujące dokumenty:
• podanie na ustalonym na Politechnice Rzeszowskiej formularzu,
• kwestionariusz osobowy,
• dyplom  lub  odpis  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych  magisterskich  albo 

studiów I-go i II-go stopnia,
• indeks  wraz z wypisem ocen i  obliczoną  średnią  arytmetyczną  ocen z egzaminów 

i zaliczeń,
• deklarację  osoby  posiadającej  tytuł  naukowy  profesora  lub  stopień  naukowy 

doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny 
lub dyscypliny nauki.

2. Szczegółowe  terminy  składania  dokumentów  i  przeprowadzenia  rozmów 
kwalifikacyjnych  na  poszczególnych  Wydziałach  Rektor  ustali  w  terminie  do  końca 
kwietnia 2012 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak


