Uchwała Nr 23/2018/III
Senatu Politechniki Lubelskiej
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie
w roku akademickim 2018/2019
Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) Senat
u c h w a l a warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich
w roku akademickim 2018/2019.
1. Wydział Mechaniczny w zakresie dyscypliny naukowej budowa
i eksploatacja maszyn oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki
w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika dokonują przyjęć na
pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich
w ramach planowej liczby przyjęć określonej przez Senat Politechniki
Lubelskiej na podstawie wniosków dziekanów wydziałów.
2. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzają wydziałowe komisje
rekrutacyjne powołane przez właściwych dziekanów wydziału, które
podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.
3. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) przyjmowanie dokumentów i podejmowanie decyzji o dopuszczeniu
kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego;
2) zawiadamianie kandydatów o terminie i trybie postępowania;
3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego;
4) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia lub nieprzyjęcia
na studia;
5) powiadamianie kandydatów o wynikach rekrutacji w formie decyzji
administracyjnej;
6) sporządzanie
protokołów
zawierających
listę
rankingową
z postępowania kwalifikacyjnego.
4. Od decyzji komisji rekrutacyjnych przysługuje kandydatom odwołanie
do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą
odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu
rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.
5. Terminarz postępowania kwalifikacyjnego, określający termin składania

dokumentów
oraz
termin
przeprowadzania
postępowania
kwalifikacyjnego, określają wydziałowe komisje rekrutacyjne.
6. Terminy, o których mowa w ust. 5, podane zostaną do publicznej
wiadomości na stronach internetowych Uczelni i wydziałów oraz na
tablicach ogłoszeń w siedzibach wydziałów prowadzących studia
doktoranckie.
7. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która:
1) posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu
„Diamentowy Grant”;
2) ukończyła studia magisterskie na kierunku pokrewnym lub zbliżonym
z dyscypliną naukową, w której prowadzone są studia doktoranckie
z co najmniej dobrą oceną na dyplomie, przy czym:
 dla studiów w dyscyplinie elektrotechnika kierunkami pokrewnymi
są: elektrotechnika, elektronika, mechatronika i inżynieria
informatyczna.
 dla studiów w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
kierunkami pokrewnymi są: mechanika i budowa maszyn,
mechatronika, inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria
produkcji, transport, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka.
W przypadku, gdy kandydat jest absolwentem kierunków zbliżonych
do danej dyscypliny studiów, wykazuje on dodatkowo swoje
kompetencje w formie egzaminu w zakresie dyscypliny naukowej,
w której prowadzone są studia doktoranckie, składanego przed
wydziałową komisją rekrutacyjną. Zakres i tryb egzaminu ustala
dziekan. Wynik tego egzaminu ma charakter kwalifikujący lub
niekwalifikujący kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego;
3) uzyskała pozytywną pisemną opinię nauczyciela akademickiego
posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora
habilitowanego o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej;
4) uzyskała pisemną zgodę na opiekę naukową od nauczyciela
akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora
w przewodach doktorskich;
5) uzyskała pisemną zgodę dyrektora instytutu lub kierownika katedry
na realizację pracy doktorskiej w jednostce;
6) wykazuje się znajomością nowożytnego języka obcego;
7) uzyskała pozytywne oceny z postępowania kwalifikacyjnego.
8. W przypadku dyscyplin naukowych innych niż wskazane w pkt 7 decyzję
o tym, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest zbliżony
z dyscypliną naukową, w jakiej prowadzone są studia doktoranckie,
podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
2

10. Kandydat na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:
1) wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie, którego wzór określa
rektor;
2) pisemną zgodę na opiekę naukową uzyskaną od nauczyciela
akademickiego, zatrudnionego w Politechnice Lubelskiej na wydziale
prowadzącym dane studia doktoranckie, uprawnionego do pełnienia
funkcji promotora w przewodach doktorskich oraz zgodę dyrektora
instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej
w jednostce;
3) odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich
lub
zaświadczenie wystawione przez uczelnię o uzyskaniu kwalifikacji
drugiego stopnia, jeżeli nie został wydany dyplom
lub
potwierdzenie
posiadania
statusu
beneficjenta
programu
,,Diamentowy Grant” oraz uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia,
w przypadku braku kwalifikacji drugiego stopnia;
4) suplement do dyplomu (jeżeli został wydany);
5) kwestionariusz osobowy, którego wzór określa rektor;
6) życiorys zawierający informacje o:
a) ukończonych studiach, temacie i rezultatach pracy magisterskiej,
b) zainteresowaniach naukowych kandydata,
c) doświadczeniu zawodowym,
d) działalności naukowej (publikacje naukowe, udział w projektach
naukowych,
działalność
w
kołach
naukowych,
udział
w konferencjach naukowych itp.),
e) innych rodzajach aktywności (studia podyplomowe, kursy
specjalistyczne, studia i staże krajowe lub zagraniczne, działalność
studencka itp.);
7) dokumenty potwierdzające wykazaną działalność naukową i inne
rodzaje aktywności;
8) opinię o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej
sporządzoną przez osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień
naukowy doktora habilitowanego;
9) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich;
10) zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat o uzyskanej średniej
ocen:
 ze studiów pierwszego i drugiego stopnia
lub
 z całego toku jednolitych studiów magisterskich
lub
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 ze studiów pierwszego stopnia – beneficjenci programu
„Diamentowy Grant”, nieposiadający kwalifikacji drugiego stopnia;
11) zaświadczenie o uzyskanej ocenie końcowej z języka obcego wraz
ze wskazaniem poziomu lektoratu (w skali Rady Europy od A1 do C2)
potwierdzone przez Studium Języków Obcych Uczelni lub certyfikat
potwierdzający znajomość języka obcego z widocznym poziomem
posiadanych umiejętności językowych (w skali Rady Europy od A1 do
C2);
12) 2 fotografie (w formacie 4,5 x 6,5 cm) wraz z wersją elektroniczną
dołączoną na płycie CD/DVD;
13) kopię dowodu osobistego;
14) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
11. Wymagane dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście przez
kandydata lub przesłane pocztą z terminem wpłynięcia dokumentów do
komisji, nie późniejszym niż określony w harmonogramie postępowania
rekrutacyjnego. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określają komisje
rekrutacyjne na poszczególnych wydziałach.
12. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Składniki oceny
punktowej stanowiącej podstawę do przyjęcia na pierwszy rok studiów
liczone są na podstawie efektów uzyskanych podczas:
 studiów I i II stopnia
lub
 całego toku jednolitych studiów magisterskich.
Składnikami oceny punktowej stanowiącej podstawę do przyjęcia na
pierwszy rok studiów są następujące elementy:
1) ocena z dyplomu w przypadku jednolitych studiów magisterskich lub
średnia ocen z dyplomów ze studiów I i II stopnia liniowo zależna od
uzyskanej oceny, przy czym: bardzo dobry – 4 pkt, dobry plus – 3 pkt,
dobry – 2 pkt, za wyróżnienie pracy dyplomowej magisterskiej
dodatkowo 1 pkt;
2) średnia ocen ze studiów – od 2 do 5 pkt (liczba uzyskanych punktów
jest równa uzyskanej średniej ocen ze studiów);
3) znajomość języka obcego – od 0 do 5 pkt, punkty przyznawane na
podstawie:
 certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego z określonym
poziomem posiadanych umiejętności językowych, punktowanego
w zależności od poziomu lektoratu: A1 – 0 pkt, A2 – 1 pkt, B1 – 2
pkt, B2 – 3 pkt, C1 – 4 pkt, C2 – 5 pkt
lub
 oceny końcowej z języka obcego potwierdzonej przez Studium
Języków Obcych Uczelni. Punkty wyznaczane są jako iloczyn
wartości procentowej odpowiadającej danej ocenie (5 – 100%, 4,5 –
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90%; 4 – 80%; 3,5 – 70%; 3 – 60%) oraz liczby punktów dla danego
poziomu lektoratu: A1 – 0 pkt, A2 – 1 pkt, B1 – 2 pkt, B2 – 3 pkt,
C1 – 4 pkt, C2 – 5 pkt;
4) udokumentowana działalność naukowa – od 0 do 6 pkt (publikacje
naukowe, udział w projektach naukowych, działalność w kołach
naukowych, udział w konferencjach naukowych itp.);
5) udokumentowane inne rodzaje aktywności – od 0 do 4 pkt (studia
podyplomowe, kursy specjalistyczne, studia i staże krajowe lub
zagraniczne, działalność studencka itp.);
6) ocena z rozmowy kwalifikacyjnej – od 0 do 5 pkt.
13. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie przez wydziałową
komisję rekrutacyjną liczby punktów, które przyznaje się kandydatowi za
poszczególne elementy tego postępowania, oraz ustalenie łącznej oceny
punktowej uzyskanej przez kandydata.
14. Wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, ustalając
kolejność według liczby łącznie uzyskanych punktów, i na tej podstawie
podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia na pierwszy
rok studiów doktoranckich w ramach ustalonego limitu miejsc.
15. Limity przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów doktoranckich
określone są w odrębnej uchwale Senatu Politechniki Lubelskiej.
16. Politechnika Lubelska umożliwia studiowanie osobom niepełnosprawnym
poprzez udostępnianie odpowiednich narzędzi, które pozwalają im wziąć
udział w egzaminie lub rozmowie kwalifikacyjnej.
17. Kandydaci
niepełnosprawni
podlegają
tej
samej
procedurze
kwalifikacyjnej, co wszystkie inne osoby ubiegające się o przyjęcie
na studia doktoranckie. Forma pomocy w czasie postępowania
rekrutacyjnego może być ustalona z wydziałową komisją rekrutacyjną
za pośrednictwem pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych
po zgłoszeniu się kandydata do pełnomocnika z aktualnym orzeczeniem
o niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż
2 tygodnie przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.
18. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać
studia doktoranckie na zasadach określonych w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
19. Dziekani
wydziałów
sprawują
nadzór
nad
przygotowaniem
i prawidłowym przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego oraz są
upoważnieni do ustalania szczegółowych harmonogramów i procedur
związanych z organizacją i przeprowadzeniem rekrutacji.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale decyzje podejmuje
rektor w uzgodnieniu z dziekanem wydziału.
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21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora Politechniki
Lubelskiej.
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