SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
I TRYB REKRUTACJI
NA STUDIA DOKTORANCKIE
W ROKU AKADEMICKIM
2014/2015

Uchwała Nr 15/2014
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Politechnice
Rzeszowskiej w roku akademickim 2014/2015.

Na podstawie art. 43 ust. 1, art. 44 ust.1 oraz art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 11 ust.1
Regulaminu Studiów Doktoranckich na Politechnice Rzeszowskiej, rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2006 r. w sprawie podejmowania i
odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 190, poz. 1406) oraz § 87 ust. 7
Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 22 marca 2012 roku,
Senat Politechniki Rzeszowskiej realizując wnioski Rad Wydziałów uchwala co następuje:
§ 1.
Zasady ogólne
1. Rekrutacja na studia doktoranckie jest prowadzona na studia stacjonarne i niestacjonarne.
2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
3. Niestacjonarne studia doktoranckie oraz studia doktoranckie w języku angielskim są
odpłatne. Wysokość opłat Rektor ustali w terminie do końca czerwca 2014 r.
4. Przyjęcia na studia doktoranckie odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc
ustalonej przez Dziekana i zatwierdzonej przez Rektora w terminie do końca maja 2014 r.
5. Rekrutacja z zastrzeżeniem § 5 odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez
System Internetowej Rekrutacji (SIR).
6. Proces rekrutacji obejmuje:
1) założenie konta w SIR i wypełnienie danych niezbędnych do wniosku,
2) wydrukowanie i podpisanie wniosku oraz wymaganych oświadczeń,
3) złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie właściwego wydziału.
§ 2.
1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny,
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) oraz spełnia pozostałe warunki rekrutacji.

2. Zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców określają:
1) ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j.: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 572 ze zm.)
2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r., Nr
190, poz. 1406),
3) zarządzenie nr 21/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 13 maja
2013 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców
na Politechnice Rzeszowskiej
3. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
(WKR) powołana przez Dziekana wydziału uprawnionego do prowadzenia studiów
doktoranckich w trybie określonym przez Statut Politechniki Rzeszowskiej.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach WKR może odstąpić od wymagania złożenia
przez kandydata deklaracji, o której mowa w ust. 1 p. 2.
5. Decyzję w sprawie cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie na
zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmuje WKR zgodnie z przyjętymi
na Uczelni zasadami rekrutacji.
6. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie osób niebędących obywatelami polskimi
podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Dziekana właściwego Wydziału.
7. 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 obowiązujących na Politechnice
Rzeszowskiej. Decyzja Rektora wydana w trybie odwołania jest ostateczna.
8. Na decyzję Rektora przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi w terminie 30 dni
od daty jej doręczenia do właściwego sądu administracyjnego.
§ 3.
Szczegółowe zasady rekrutacji
1. Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 jest prowadzona:
1) na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach:
–budowa i eksploatacja maszyn,
– mechanika,
2) na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach

– elektrotechnika,
– informatyka,
3) na Wydziale Chemicznym w obszarze:
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 Budownictwa i Inżynierii Środowiska
w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach:
- budownictwo
- inżynieria środowiska
2. Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne Wydziały:

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

studia magisterskie jednolite

studia I i II stopnia

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:

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie
stacjonarne i niestacjonarne dla kandydatów, którzy ukończyli
studia dwustopniowe 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,
 znajomości języka polskiego – w przypadku cudzoziemców
(na podstawie dokumentu potwierdzającego znajomość
języka polskiego - zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 12
października 2006 r.)

 znajomości języka obcego – w przypadku osób ubiegających
się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym (na
poziomie B2)

 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.
oraz
 znajomości języka polskiego – w przypadku cudzoziemców
(na podstawie dokumentu potwierdzającego znajomość
języka polskiego - zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 12
października 2006 r.)

 znajomości języka obcego – w przypadku osób ubiegających
się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym (na
poziomie B2)

Wydział Chemiczny

studia magisterskie jednolite

studia I i II stopnia

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,

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 ważonej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych
podczas całego toku studiów określonej zgodnie poniższym
wzorem, z wagą – 1,(średnia: minimum 4,00)
wynik średni =

∑
∑

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

gdzie
jest to ocena końcowa i-tego modułu kształcenia,
punktu ECTS przyporządkowane do i tego modułu,
 oceny predyspozycji oraz innych osiągnięć kandydata
(publikacje, czynny udział w pracach kół naukowych, itp.)
w skali od 0 do do 5.
oraz
 rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do do 5.
 znajomości języka polskiego – w przypadku cudzoziemców
(na podstawie dokumentu potwierdzającego znajomość
języka polskiego - zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia
12 października 2006 r.)

wynik średni =

∑
∑

gdzie
jest to ocena końcowa i-tego modułu kształcenia,
punktu ECTS przyporządkowane do i tego modułu,
 oceny predyspozycji oraz innych osiągnięć kandydata
(publikacje, czynny udział w pracach kół naukowych, itp.)
w skali od 0 do do 5
oraz
 rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do do 5.
 znajomości języka polskiego – w przypadku cudzoziemców
(na podstawie dokumentu potwierdzającego znajomość języka
polskiego - zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 12
października 2006 r.)

3. Kandydat powinien złożyć deklarację, że może brać udział w zajęciach prowadzonych
w języku angielskim.
4. Decyzję o zakwalifikowaniu na studia doktoranckie podejmuje WKR na podstawie sumy
punktów uzyskanych zgodnie z ust. 2 i wyniku przeprowadzonej z kandydatem rozmowy
kwalifikacyjnej z uwzględnieniem możliwości realizacji pracy doktorskiej i praktyk
pedagogicznych (prowadzenia zajęć dydaktycznych) w wybranej przez kandydata
dyscyplinie.
§ 4.
1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny złożyć w Dziekanacie
właściwego wydziału następujące dokumenty:
1) podanie na ustalonym w Politechnice Rzeszowskiej formularzu (SIR);
2) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo
studiów I-go i II-go stopnia;
3) suplement do dyplomu studiów magisterskich jednolitych lub studiów I i II stopnia;
lub indeks w przypadku nieposiadania suplementu;

4) deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny
lub dyscypliny nauki;
5) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
kandydata na studia doktoranckie (w skali 2:1);
6) dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna fotografia w wersji elektronicznej
załączona do formularza PODANIA;
7) dowód wpłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, wniesionej na konto
uczelni;
8) 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;
9) opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z potwierdzającymi dokumentami.

2. Szczegółowe terminy składania dokumentów i przeprowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych na poszczególnych Wydziałach Rektor ustali w terminie do końca
kwietnia 2014 r.
§ 5.
Rekrutacja na studia doktoranckie dla cudzoziemców
1. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie cudzoziemców podejmuje Rektor, po
zasięgnięciu opinii Dziekana właściwego Wydziału.
2. Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie sporządzony w języku angielskim kandydat
składa w terminie rekrutacji ustalonym przez Rektora.
3. Kandydaci na studia doktoranckie składają do dziekanatu właściwego wydziału
następujące dokumenty:
1) ankietę osobową oraz podanie do Rektora Politechniki Rzeszowskiej;
2) 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 łub innego dokumentu, o którym jest
mowa powyżej w punkcie b, powinien być dostarczony do Działu Międzynarodowej

Współpracy Dydaktycznej i Naukowej wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
3) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego;
4) dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym prowadzone będą studia;
5) oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych;
6) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 24 ustawy
o ochronie danych osobowych;
7) charakterystykę aktywności naukowej i dorobku naukowego;
8) dwie opinie z uczelni lub miejsca zatrudnienia, charakteryzujące dorobek zawodowy
kandydata i wskazujące jego predyspozycje do prowadzenia pracy badawczej;
9) dowód wpłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, wniesionej na konto
uczelni;
10) potwierdzona kopia paszportu;
11) potwierdzona kopia wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do
pobytu na terytorium RP;
12) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów
doktoranckich;
13) 3 aktualne zdjęcia paszportowe;
14) Curriculum Vitae w języku polskim lub angielskim;
15) opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z potwierdzającymi dokumentami.
4. Od decyzji Rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora
za pośrednictwem Dziekana w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
Decyzja Rektora wydana w trybie ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.

§6.
Osoba przyjęta na studia doktoranckie na Politechnice Rzeszowskiej nabywa prawa
doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.
§7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REKTOR

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

