Załącznik
do uchwały RWM nr III/08/2018
z dn. 19.04.2018 r.

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie
stacjonarne i niestacjonarne
na Wydziale Mechanicznym
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
w roku akademickim 2018/2019
§ 1. Zasady ogólne
1. Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego jest prowadzona
w dziedzinie nauk technicznych, w zakresie dyscyplin naukowych:
1) budowa i eksploatacja maszyn,
2) mechanika.
2. Rekrutacja jest prowadzona na studia stacjonarne i niestacjonarne.
3. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne, natomiast niestacjonarne odpłatne.
Wysokość opłat nieprzekraczającą kosztów kształcenia ustala Rektor Uczelni na wniosek
dziekana wydziału.
4. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), spełnia ustalone w Regulaminie studiów
doktoranckich kryteria oraz w terminie określonym harmonogramem złożyła komplet
wymaganych dokumentów.
5. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza i decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich, powołana przez Dziekana.
6. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich przysługuje
odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawą odwołania może
być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.
Decyzja Rektora jest ostateczna.
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
8. Organizację i tok studiów doktoranckich w zakresie nieuregulowanym w ustawie
oraz w odrębnych przepisach określa Regulamin studiów doktoranckich.
9. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia
ślubowania.
10. Pracownik zatrudniony w Uczelni, który ubiega się o przyjęcie na studia doktoranckie:
 stacjonarne - powinien uzyskać zgodę Rektora na podjęcie studiów
 niestacjonarne - zobowiązany jest przekazać informację dotyczącą podjęcia studiów
do Działu Kadr.
§ 2. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich sprawdza spełnienie przez
kandydata wymogów formalnych tj. ocenia prawidłowość i kompletność złożonych
dokumentów zgodnie z określonymi wymaganiami.
2. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w drodze konkursu i polega na przeliczeniu oceny
na dyplomie ukończenia studiów oraz ocenie wiedzy i przygotowania kandydata

na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i informacji zawartych w złożonych dokumentach.
3. Liczba punktów przyznanych kandydatowi w postępowaniu kwalifikacyjnym jest sumą
punktów uzyskanych z:
1) przeliczenia oceny na dyplomie ukończenia studiów: ocena bardzo dobra - 5 punktów,
ocena dobry plus - 4 punkty, ocena dobra - 3 punkty, ocena dostateczna plus oraz
dostateczna - 0 punktów,
2) oceny wiedzy kandydata w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej
z zakresu właściwej dyscypliny naukowej - w skali od 0 do 5 punktów, liczonej
jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych od każdego z członków Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej,
3) oceny przygotowania kandydata do podjęcia studiów na podstawie przedstawionych
dokumentów, w skali od 0 do 2 punktów.
4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich podejmuje decyzje
w sprawach o przyjęciu kandydatów na studia według kolejności na liście kwalifikacyjnej
do wyczerpania limitu miejsc.
5. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym
wynosi 12, natomiast minimalna, kwalifikująca do przyjęcia na studia doktoranckie
wynosi:
 9 punktów - w przypadku studiów stacjonarnych,
 7 punktów - w przypadku studiów niestacjonarnych.

Wykaz dokumentów wymaganych od osoby ubiegającej się
o przyjęcie na studia doktoranckie
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu
są zobowiązani w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć następujące
dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Rektora,
kwestionariusz osobowy wraz z 3 zdjęciami,
kartę informacyjną kandydata na studia doktoranckie,
kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu
w przypadku jego posiadania,
charakterystykę zainteresowań naukowych oraz wykaz dorobku naukowego –
o ile kandydat taki posiada,
kserokopie ewentualnych publikacji oraz innych dokumentów potwierdzających
osiągnięcia naukowe,
kserokopię (wypis) dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza lub osobę przyjmującą dokumenty.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział ...............................................

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie
A. Dane weryfikacyjne i adres
Imię/imiona: ……………………………………………………………………………………
Nazwisko: ………………………………………………………………………………………
Imiona rodziców: ………………………………………………………………………………
Data urodzenia: ………………………………………………………………………………...
Miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………….
Obywatelstwo: …………………………………………………………………………………
Adres stałego zamieszkania: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji (wpisać jeśli jest inny niż adres stałego zamieszkania): ……………
………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………...
E-mail: ………………………………………………………………………………………….

B. Wykształcenie
Posiadany tytuł zawodowy lub stopień naukowy: ………………………………………………
Zawód (zgodny z dyplomem ukończenia studiów wyższych): ………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Specjalność: ……………………………………………………………………………………

Nazwa ukończonej szkoły wyższej i Wydziału: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Rok ukończenia, data uzyskania dyplomu: ……………………………………………………

C. Wykształcenie uzupełniające, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia
Proszę podać nazwę kursu/szkolenia, nazwę organizatora oraz termin odbycie
studiów/kursu/szkolenia, podać ewentualnie uzyskane w ten sposób dodatkowe uprawnienia.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
D. Dotychczasowe miejsca pracy
Proszę podać miejsce pracy, zajmowane stanowisko i okres zatrudnienia
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

E. Osiągnięcia o charakterze naukowym i zawodowym
Czynny udział w seminariach i konferencjach naukowych, lista publikacji (może być załączona
do kwestionariusza), inne osiągnięcia o charakterze naukowym i zawodowym.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

F. Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
kwestionariuszu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

…………………………………………….
Miejsce i data

…………………………………………….
Podpis kandydata

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział ...............................................
w

Karta informacyjna kandydata na studia doktoranckie
A. Dane weryfikacyjne i adres
Imię/imiona: ……………………………………………………………………………………
Nazwisko:………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………...
E-mail: …………………………………………………………………………………………
B. Informacje dotyczące studiów doktoranckich
Planowana tematyka pracy doktorskiej:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Dyscyplina naukowa studiów doktoranckich: …………………………………………………
Imię i nazwisko proponowanego opiekuna naukowego ze wskazaniem tytułu/stopnia
naukowego i miejsca zatrudnienia: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Zakład i Instytut na Wydziale ........................................................ UTH w Radomiu,
gdzie będą prowadzone badania: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Planowane miejsce badań/zajęć poza Wydziałem …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
C. Oświadczenie kandydata
Oświadczam, że znane są mi postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.),
3. Regulamin studiów doktoranckich Wydziale Mechanicznym UTH Radom i program
tych studiów.
4. Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym UTH Radom
na rok akademicki 2017/2018.
…………………………………………….
Miejsce i data

…………………………………………….
Podpis kandydata

