Zasady rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia)
w roku akademickim 2018/2019
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
Zasady rekrutacji są zgodne z Uchwałą Senatu Nr 23/2018/III z dnia 19 kwietnia 2018 r.
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 budowa i eksploatacja maszyn kierunkami pokrewnymi
są: następujące kierunki studiów drugiego stopnia: 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, kandydat zobowiązany jest przystąpić do egzaminu
sprawdzającego wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, obejmującego
w szczególności zagadnienia z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów,
termodynamiki i mechaniki płynów, podstaw konstrukcji maszyn. Wynik egzaminu
jest częścią składową oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.
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.
W przypadku kierunków studiów innych niż wskazane w ust. 2 decyzję o tym, czy
ukończony przez kandydata kierunek studiów jest pokrewny czy zbliżony z dyscypliną
naukową, w jakiej prowadzone są studia doktoranckie, podejmuje wydziałowa komisja
rekrutacyjna.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy; 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;
1) średnia ocen ze studiów – od 2 do 5 pkt (liczba uzyskanych punktów jest równa
uzyskanej średniej ocen ze studiów);
2) znajomość języka obcego – od 0 do 5 pkt:, punkty przyznawane na podstawie:
− certyfikatu potwierdzający 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 wyznaczone są jako iloczyn wartości procentowej odpowiadającej danej
ocenie : (5 – 100%, 4,5 – 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).
3) udokumentowana działalność naukowa (publikacje naukowe, udział w projektach
naukowych, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych
itp.) – od 0 do 6 pkt;
4) udokumentowane inne rodzaje aktywności (studia podyplomowe, kursy
specjalistyczne, studia i staże krajowe lub zagraniczne, działalność studencka itp.) –
od 0 do 4 pkt;
5) ocena z rozmowy kwalifikacyjnej – od 0 do 5 pkt.
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.
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.

