SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
I TRYB REKRUTACJI
NA STUDIA DOKTORANCKIE
W ROKU AKADEMICKIM
2017/2018

Uchwała Nr 51 /2017
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Politechnice
Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/2018
Na podstawie art. 196 ust 1 i 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o
szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)Senat Politechniki
Rzeszowskiej realizując wnioski rad wydziałów uchwala, co następuje:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zasady ogólne
§1
Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone na
Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zwanej dalej „Politechniką
Rzeszowską”.
Politechnika Rzeszowska prowadzi rekrutację kandydatówna stacjonarne
i niestacjonarne studia doktoranckie.
Rekrutację przeprowadzająwydziałowe komisje rekrutacyjne, zwane dalej „WKR”,
powołane przez rektora na wniosek dziekana wydziału uprawnionego do
prowadzenia studiów doktoranckich w trybie określonym przez Statut Politechniki
Rzeszowskiej.
Od decyzji WKR służy odwołanie do rektora w terminie czternastu dni od daty
doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.
Do decyzji wydanych w postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.
Tryb powołania komisji rekrutacyjnych, zakres obowiązków i zadań związanych
z rekrutacją na studia doktoranckie określa zarządzenie rektora.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
§2

1. Przyjęcie na studia odbywa się w ramach określonej przez Senat Politechniki
Rzeszowskiej liczby miejsc.
2. Senat Politechniki Rzeszowskiej określi liczbę miejsc, o której mowa w ust. 1
w terminie do końca maja 2017 r.
3. WKR właściwa dla wydziału prowadzącego studia doktoranckie, ustala minimalną
liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia doktoranckie w danej
dyscyplinie w ramach liczby miejsc, o której mowa w ust. 1oraz możliwości realizacji
pracy doktorskiej i praktyk pedagogicznych (prowadzenia zajęć dydaktycznych)
w wybranej przez kandydata dyscyplinie.
4. Decyzję o zakwalifikowaniu na studia doktoranckie podejmuje WKR na podstawie
sumy punktów uzyskanych zgodnie z § 10 ust. 2.
5. WKR ogłasza listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich.
6. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na studia doktoranckie w danej dyscyplinie
w terminie określonym odpowiednio w § 3 będzie mniejsza od liczby miejsc
określonej przez Senat Politechniki Rzeszowskiej dla tej dyscypliny, rektor może
podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, wyznaczając termin jej

przeprowadzenia. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona na warunkach i w
trybie określonym wniniejszej uchwale.
§3
1. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego, zwany dalej
„harmonogramem rekrutacji”,w tym termin przeprowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych na poszczególnych wydziałach rektor określi w terminie do końca
maja 2017 r.
2. W przypadku, gdy szczegółowe zasady rekrutacji określone w § 10 przewidują
przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wydział przeprowadzający egzamin
może na wniosek kandydata będącego osoba niepełnosprawną, uwzględnić
szczególne potrzeby kandydata i dostosować organizację egzaminu do jego potrzeb.
§4
Rektor, w terminie do końcamaja 2017 r.,określi w drodze zarządzenia wysokość
opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia
doktoranckie oraz tryb i termin zwrotu wniesionej opłaty. Wniesiona opłata nie podlega
zwrotowi po terminie określonym w zarządzeniu rektora.
1.
2.
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§5
Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
Niestacjonarne studia doktoranckie, studia doktoranckie w języku angielskim oraz
studia doktoranckie dla cudzoziemców odbywających kształcenie na zasadach
innych niż obowiązujące obywateli polskich na Politechnice Rzeszowskiej są
odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie określi rektor w drodze zarządzenia w
terminie do końca czerwca 2017 r.
Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, a także wysokość
tych opłat określa umowa między uczelnią a doktorantem lub osobą przyjętą na
studia doktoranckie, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia
doktoranckie i nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć.
§6

1.

2.

3.
4.

Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia doktoranckie w Systemie
Internetowej Rekrutacji kandydatów, zwanej dalej „SIR” przez stronę internetową
www.prz.edu.pl. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja może być prowadzona
poza systemem SIR.
Rejestracja internetowa jest dostępna całą dobę w okresie rekrutacji, wynikającym
z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację
dokonanych przez kandydata wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa
działa wtrybie informacyjnym (tylko do odczytu).
Rejestracja kandydata w SIR jest warunkiem przystąpienia do postępowania
rekrutacyjnego.
W celu rejestracji w SIR kandydat:
1) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer
wygenerowany przez system SIR);
2) wypełnia i zatwierdza ankietę osobową (formularz PODANIA SIR),
3) wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie
w wysokości podanejw SIR na indywidualny rachunek bankowy o numerze
wygenerowanym przez SIR.

5.

Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną prawidłowo w przypadku, gdy
zostaną wprowadzone przez kandydata wszystkie niezbędne i prawdziwe dane,
wybrany zostanie wydział i wskazana dyscyplina studiów oraz zostanie wniesiona
przez kandydata opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia
doktoranckie.Kandydat na osobistym koncie rejestracyjnym uzyska potwierdzenie
wpływu opłaty.
6. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do
osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępnienia tego
hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym
hasłem.
7. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania
zmian spowodowany awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym
przeciążeniem serwerów Uczelni.
8. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:
1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych;
2) wyboru oraz ewentualnych zmian dyscypliny studiów;
3) przekazywania przez WKR informacji dotyczących kolejnych etapów
postępowania rekrutacyjnego.
9. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata
z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
10. W systemie SIR jest prowadzona archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym
koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej zmiany.
§7
1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która:
1) posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu
„Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy;
2) posiada deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie
określonej dziedziny lub dyscypliny nauki;
3) spełnia pozostałe warunki rekrutacji.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach WKR może odstąpić od wymagania
złożenia przez kandydata deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
§8
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie jest obowiązany
w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć w dziekanacie
właściwego wydziału następujące dokumenty:
1) ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) - wydrukowaną z SIRi podpisaną
przez kandydata;
2) kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I i
II stopnia – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu pracownikowi
właściwego dziekanatu w celu poświadczenia zgodności kopii składanego
dokumentu z jego oryginałem;
3) kopię suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo
studiów I i II stopnia lub indeks w przypadku nieposiadania suplementu oryginał suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu pracownikowi
właściwego dziekanatu w celu poświadczenia zgodności kopii składanego
dokumentu z jego oryginałem;

4)
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deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej
dziedziny lub dyscypliny nauki;
5) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
doktoranckie (w skali 2:1) - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu
pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii
składanego dokumentu z jego oryginałem;
6) kolorową fotografię w wersji elektronicznej o wymiarach 20x25 mm
w rozdzielczości co najmniej 300 dpi załączoną do formularza PODANIA SIR;
7) oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych;
8) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 24
ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
9) dowód wpłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, wniesionej
na konto Uczelni;
10) absolwenci szkół wyższych za granicą składają oryginał dyplomu ukończenia
studiów wyższych uzyskany za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji
również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji
dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą
z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju;
11) opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi;
12) kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” jest
zobowiązany do złożenia kopii ostatecznej decyzji ministra właściwego do
spraw nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań
naukowych w ramach programu „Diamentowy Grant”.
Kandydat powinien złożyć deklarację, potwierdzającą możliwość udziału w
zajęciach prowadzonych w języku angielskim.
Kandydat – absolwent Uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska lub kandydat
nieposiadający suplementu do dyplomu jest zobowiązany przedłożyć
dodatkowozaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej
arytmetycznej ocen ze studiów I i II stopnia dla każdego ze stopni oddzielnie.
Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3w terminie
określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do
postępowania rekrutacyjnego.
§9

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia
doktoranckie na zasadach określonych w:
1) ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 1842 zpóźn.zm.);
2) rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października
2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów
i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501).
2. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie osób niebędących obywatelami polskimi
podejmuje rektor, po zasięgnięciu opinii dziekana właściwego wydziału.
3. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie cudzoziemców ubiegających się o
przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmuje WKR zgodnie z
przyjętymi na Uczelni zasadami rekrutacji.

4. Kandydat niebędący obywatelem polskim ubiegający się o przyjęcie na studia
doktoranckie jest obowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji
złożyć w dziekanacie właściwego wydziału następujące dokumenty:
1) ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) - wydrukowaną z SIR i podpisaną
przez kandydata wraz z podaniem do rektora Politechniki Rzeszowskiej - w
języku polskim lub angielskim;
2) Curriculum Vitae w języku polskim lub angielskim;
3) kolorową fotografię w wersji elektronicznej o wymiarach 20x25 mm
w rozdzielczości co najmniej 300 dpi załączoną do formularza PODANIA;
4) kopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich uzyskanego w Polsce albo zalegalizowanego lub opatrzonego
apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, który
w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia studiów zostanie uznany zgodnie z przepisami
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za
granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim
dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich. Do kopii dyplomu należy dołączyć kopię transkryptu. Oba
dokumenty powinny być potwierdzone notarialnie. Oryginał dyplomu lub innego
dokumentu, o którym jest mowa powyżej, powinien być dostarczony do Działu
Współpracy Międzynarodowej wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym
przez tłumacza przysięgłego;
5) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego;
6) dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym prowadzone będą
studia;
7) oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych;
8) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 24 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
9) charakterystykę aktywności naukowej i dorobku naukowego;
10)dwie opinie z Uczelni lub miejsca zatrudnienia, charakteryzujące dorobek
zawodowy kandydata i wskazujące jego predyspozycje do prowadzenia pracy
badawczej;
11)dowód wpłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, wniesionej na
konto Uczelni;
12)kopię paszportu- oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu
pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii
składanego dokumentu z jego oryginałem;
13)kopię wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na
terytorium RP- oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu pracownikowi
właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego
dokumentu z jego oryginałem;
14)zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów
doktoranckich.

Szczegółowe zasady rekrutacji
§ 10
1. Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 jest
prowadzona:
1) na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w obszarze:
a) nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach:
– budowa i eksploatacja maszyn;
– mechanika;
– inżynieria materiałowa;
– inżynieria produkcji.
2) na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury w
obszarze:
a) nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach:
– budownictwo;
– inżynieria środowiska.
3) na Wydziale Chemicznym wobszarze:
a) nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie:
–technologia chemiczna;
b) nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie:
– inżynieria chemiczna.
4) na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w obszarze:
a) nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach:
– elektrotechnika (w języku polskim iangielskim);
– informatyka.
2. Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne wydziały:
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
oraz Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
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studiów z wagą – 1 (średnia: minimum
4,0),

oceny osiągnięć (publikacje, czynny
udział w pracach kół naukowych, itp.)
w skali – od 0 do 5,

oceny
predyspozycji
do
pracy
naukowej
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w skali
– od 0 do 5,
oraz

znajomości
języka
polskiego
–
w przypadkucudzoziemców (na podstawie
dokumentu potwierdzającego znajomość
języka polskiego - zgodnie z rozporządzeniemMNiSW z dnia 12 października



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 ze średnich
ważonych ocen z egzaminów i zaliczeń
uzyskanych podczas toku studiów I-go i II-go
stopnia
z wagą – 1(średnia ocen z każdego stopnia
studiów: minimum 4,0),

oceny osiągnięć (publikacje, czynny
udział w pracach kół naukowych, itp.) w skali
– od 0 do 5,

oceny predyspozycji do pracy naukowej
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w skali –
od 0 do 5,
oraz

znajomości języka polskiego – w
przypadkucudzoziemców (na podstawie
dokumentu potwierdzającego znajomość
języka
polskiego
zgodnie
z
rozporządzeniem MNiSW z dnia 12

2006 r.)
października 2006 r.)

znajomości języka obcego – w 
znajomości języka obcego – w przypadku
przypadku osób ubiegających się o
osób ubiegających się o przyjęcie na studia
przyjęcie na studia prowadzone w języku
prowadzone w języku obcym (na poziomie
obcym (na poziomie B2)
B2)
Ustala się następujące kryteria punktowania osiągnięć kandydata na studia doktoranckie oraz
oceny predyspozycji do pracy naukowej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:
 publikacja w czasopiśmie specjalistycznym krajowym lub zagranicznym – 3 pkt.,
 publikacja w zeszytach naukowych – 1 pkt.,
 udział w konferencji krajowej – 1 pkt.,
 udział w konferencji międzynarodowej (prezentacja w języku obcym) – 2 pkt.,
 praca w kole naukowym – 0,5 pkt.,
 pobyty/staże zagraniczne – 1 pkt.,
 inne predyspozycje wynikające z rozmowy kwalifikacyjnej – max. 5 pkt.
Wydział Chemiczny
jednolite studia magisterskie
W
postępowaniu
kwalifikacyjnym
na
stacjonarne
studia
doktoranckie
dla
kandydatów, którzy ukończyli jednolite
studia magisterskie będzie brana pod uwagę
liczba punktów uzyskanych z tytułu:
• oceny uzyskanej podczas egzaminu z wagą
– 1,
• oceny końcowej na dyplomie z wagą – 1,
• średniej ważonej ocen z egzaminów i
zaliczeń uzyskanych podczas toku studiów,
określonej zgodnie z Regulaminem studiów
wyższych na PRz, z wagą – 1 (wymagana
średnia minimum 4,0),
• oceny innych osiągnięć (publikacje, czynny
udział w pracach kół naukowych, itp.) oraz
predyspozycji kandydata do pracy naukowej
wynikającej z rozmowy kwalifikacyjnej w skali
– od 0 do 5.

studia I i II stopnia
W postępowaniu kwalifikacyjnym na stacjonarne
studia doktoranckie dla kandydatów, którzy
ukończyli studia dwustopniowe będzie brana
pod uwagę liczba punktów uzyskanych z tytułu:
• oceny uzyskanej podczas egzaminu z wagą – 1,
• 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 ze średnich ważonych
z ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych
podczas studiów I-go i II-go stopnia,
określonej zgodnie z §14 pkt 16 Regulaminu
studiów wyższych na PRz, z wagą – 1
(wymagana jest średnia ocen minimum 4,0 ze
studiów II stopnia),
• oceny innych osiągnięć (publikacje, czynny
udział w pracach kół naukowych, itp.) oraz
predyspozycji kandydata do pracy naukowej
wynikającej z rozmowy kwalifikacyjnej w skali –
od 0 do 5.

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie zdają pisemny egzamin wstępny.
Egzamin wstępny obejmuje wiadomości z chemii fizycznej. Szczegółowy zakres i termin
egzaminu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Wydziału ChemicznegoPRz. Przy ocenie
egzaminu stosuje się skalę ocen od 2,0 do 5,0 co 0,5. Wynik egzaminu powyżej 3,0 dopuszcza
kandydata do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
 Ustala się następujące kryteria punktowaniapodczas oceny predyspozycji do pracy naukowej
oraz innych osiągnięć kandydata na studia doktoranckie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:









publikacja w czasopiśmie specjalistycznym krajowym lub zagranicznym z części A lub B
wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 3 pkt.,
publikacja w czasopismach spoza powyższego wykazu - 1 pkt.,
udział w konferencji krajowej (prezentacja w j. polskim) – 1 pkt.,
udział w konferencji międzynarodowej (prezentacja w j. obcym) - 2 pkt.,
praca w kole naukowym – 0,5 pkt./rok,
pobyty/staże zagraniczne - 1 pkt.,
inne predyspozycje wynikające z rozmowy kwalifikacyjnej - 2 pkt.
§ 11

Osoba przyjęta na studia doktoranckie na Politechnice Rzeszowskiej nabywa prawa
doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.
§12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

