Zarządzenie Nr R-28/2014
Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie wzorów druków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
na studia doktoranckie w Politechnice Lubelskiej

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz w związku z Uchwałą
Nr 20/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku
akademickim 2014/2015 z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
Ustalam wzory druków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
na pierwszy rok studiów doktoranckich:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, którego wzór określa
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) kwestionariusz osobowy, którego wzór określa Załącznik nr 2
do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
1. Za realizację postanowień niniejszego Zarządzenia odpowiadają dziekani
wydziałów.
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam
Prorektorowi ds. Studenckich.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr R-28/2014
z dnia 23 maja 2014 r.
Rektora Politechniki Lubelskiej

Lublin, dnia ...........................
……………………………………..
imię i nazwisko

……………………………………..
……………………………………..

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ds. Studiów Doktoranckich
na Wydziale …………………………

adres zameldowania

PODANIE
o przyjęcie na studia doktoranckie (studia III stopnia)
Proszę o przyjęcie na stacjonarne/niestacjonarne* studia doktoranckie (studia
III stopnia) na Wydziale …………………….…………… Politechniki Lubelskiej
w dyscyplinie naukowej …………………….………………………………….…………………….……

……...………………………
podpis kandydata

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pisemna zgoda na opiekę naukową uzyskana od nauczyciela akademickiego
uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich
Podejmuję się sprawowania opieki naukowej nad kandydatem na studia
doktoranckie.
Imię i nazwisko opiekuna: ………………….………………………………….…………………….……
……...………………………
podpis opiekuna naukowego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zgoda dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej

Wyrażam zgodę na realizowanie badań naukowych i obowiązków
dydaktycznych oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej w Katedrze/Instytucie*
…………………………………………………………………………………………………...........

*niepotrzebne skreślić

..…………………………………….
podpis i pieczątka
kierownika katedry/dyrektora instytutu

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr R-28/2014
z dnia 23 maja 2014 r.
Rektora Politechniki Lubelskiej

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie
miejsce na
fotografię

1. Imię (imiona) i nazwisko ...................................................................
a. nazwisko rodowe ...............................................................................
b. imiona rodziców ...............................................................................
c. nazwisko rodowe matki ....................................................................

2. Data i miejsce urodzenia
3. Obywatelstwo

........................................................................................................

..........................................................................................................................

4. Numer identyfikacyjny (PESEL) ..............................................................................................
5. Adres zameldowania ................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(dokładny adres)

6. Adres dla korespondencji .........................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Telefon ........................................ E-mail .....................................................................................
7. Wykształcenie ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy – naukowy)

8. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 są zgodne z dowodem osobistym seria
….. nr …………………. wydanym przez ...............................................................................
w ………………………… lub innym dowodem tożsamości ................................................

……………………………
miejscowość i data

......................................................................
podpis kandydata na studia doktoranckie

