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Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia doktoranckie
na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2018/2019

1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,
oraz w rozporządzeniu MNiSW 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 190 poz. 1406 z późn. zm.),
zwanym dalej Rozporządzeniem. Wymienione przepisy mają zastosowanie w sprawach
nieuregulowanych w poniższych zasadach i mają pierwszeństwo przy interpretacji
tych zasad.
2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym
prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w zakresie dyscyplin
naukowych: budowa i eksploatacja maszyn i mechanika.
3. Na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym mogą być przyjmowani cudzoziemcy,
którzy posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom
lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, 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.
4. W przypadku, gdy dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, o których mowa
w ust. 3., podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany
przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim
dyplomem ukończenia studiów wyższych w terminie nie dłuższym niż do końca
pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach – niezależnych
od cudzoziemca – możliwe jest przedstawienie w terminie późniejszym, ustalonym
przez Rektora Uczelni.
5. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym,
jeżeli:
1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku
i formie kształcenia;
3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
4) wykażą się znajomością języka polskiego, tj.:

a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim,
w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego, lub
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, lub
c) uzyskają potwierdzenie UTH Rad., że ich przygotowanie oraz stopień znajomości
języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Potwierdzenie
to uzyskuje się po zaliczeniu testu kompetencyjnego na poziomie
średniozaawansowanym,
d) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie
szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.
6. O przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym i odbywanie
ich na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą się ubiegać cudzoziemcy
spełniający warunki określone w art. 43 ust. 2 Ustawy.
7. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy” lub wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na Wydziale
Mechanicznym na zasadach odpłatności. Osobom tym, nie przysługuje prawo
do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg
art. 43 ust. 2a Ustawy.
8. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 43 ust. 2 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 5 Ustawy
i p. 11 niniejszych zasad, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale
Mechanicznym na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawartych z podmiotami zagranicznymi przez UTH Rad. na zasadach
określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
4) decyzji Rektora UTH Rad.
9. Cudzoziemcy, o których mowa ust. 8 niniejszych zasad, mogą podejmować i odbywać studia
doktoranckie na Wydziale Mechanicznym:
1) jako stypendyści strony polskiej;
2) na zasadach odpłatności;
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
5) jako stypendyści uczelni.
10. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia doktoranckie na Wydziale
Mechanicznym na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych
ust. 8 i 9.
11. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający
środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą
podejmować i odbywać studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym na zasadach
obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo
do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
i zapomóg.
12. Wysokość opłat za odbywanie przez cudzoziemców studiów doktoranckich na Wydziale
Mechanicznym, na zasadach odpłatności, ustala Rektor UTH Rad. Wysokość opłat, nie
może być niższa niż planowane koszty kształcenia na studiach doktoranckich.

13. Opłaty, o których mowa w ust. 12, są wnoszone na rachunek bankowy. Opłaty
za odbywanie studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym są wnoszone za semestr,
nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. W uzasadnionych
przypadkach Rektor UTH Rad. może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić
zgodę na wniesienie opłaty w ratach.
14. Cudzoziemcy, kandydaci na I rok studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym,
zobowiązani są złożyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (26-600 Radom,
ul. Krasickiego 54) w terminie ustalonym w ogłoszeniu o rekrutacji, publikowanym
na stronie internetowej Wydziału Mechanicznym, następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Rektora UTH Rad.;
2) oryginały dyplomów, o których mowa w ust. 3 z zastosowaniem postanowień ust. 4;
3) kserokopie paszportu, wizy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków, o których mowa w ust. 5, pkt. 1), poświadczone notarialnie
lub przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów, na podstawie okazanych
oryginałów;
4) zaświadczenie lekarskie, o których mowa w ust. 5, pkt. 2);
5) kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo oświadczenie, że cudzoziemiec przystąpi do NFZ
niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
6) jeden z dokumentów, o którym mowa w ust. 5, pkt. 4), potwierdzający znajomość
języka polskiego;
7) trzy aktualne fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;
8) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem
na studia.

