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Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie 

na Wydziale Mechanicznym 

Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego 

w roku akademickim 2010/2011 

 

 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej im. Ka-

zimierza Pułaskiego jest prowadzona w dziedzinie nauk technicznych, w zakresie dyscyplin 

naukowych: 

a) budowa i eksploatacja maszyn, 

b) mechanika. 

2. O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magi-

stra lub równorzędny, spełnia ustalone w Regulaminie studiów doktoranckich kryteria oraz 

w terminie określonym harmonogramem złożyła komplet wymaganych dokumentów. 

3. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza i decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja Re-

krutacyjna d/s Studiów Doktoranckich. 

4. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich przysługuje odwołanie 

do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od jej otrzymania. Podstawą odwołania 

może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmu-

je Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest osta-

teczna.  

 

 

§ 2. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego 

1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich sprawdza spełnienie przez kandy-

data wymogów formalnych, tj. ocenia prawidłowość i kompletność złożonych dokumentów zgod-

nie z określonymi wymaganiami.  

2. Postępowanie rekrutacyjne polega na przeliczeniu oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz 

ocenie wiedzy i przygotowania kandydata na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyj-

nej i informacji zawartych w złożonych dokumentach.  

3. Liczba punktów przyznanych kandydatowi w postępowaniu rekrutacyjnym jest sumą: 

a) przeliczenia oceny na dyplomie ukończenia studiów: ocena bardzo dobra - 5 punktów, ocena 

dobra plus - 4 punkty, ocena dobra - 3 punkty, ocena dostateczna oraz dostateczna plus - 

0 punktów,  

b) oceny wiedzy kandydata w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu 

właściwej dyscypliny naukowej - w skali od 0 do 5 punktów, liczonej jako średnia arytme-

tyczna z ocen uzyskanych od każdego z członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 

c) oceny przygotowania kandydata do podjęcia studiów na podstawie przedstawionych doku-

mentów, w skali od 0 do 2 punktów.  

4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich podejmuje decyzje o przyjęciu 

kandydatów na studia według kolejności na liście kwalifikacyjnej do limitu miejsc. Kandydaci, 

którzy uzyskali mniej niż 7 punktów nie mogą być przyjęci na studia doktoranckie. 

5. Studia niestacjonarne są odpłatne. 


