Załącznik do uchwały
Nr 000-3/1/2018
Senatu UTH Radom
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
w roku akademickim 2018/2019.
§ 1. Zasady ogólne
1. Rekrutacja na studia doktoranckie w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu jest prowadzona w dziedzinach nauk technicznych
oraz nauk ekonomicznych, w zakresie dyscyplin naukowych:
Dyscyplina naukowa
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Transport
Elektrotechnika
Ekonomia
Towaroznawstwo

Podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni
prowadząca studia
Wydział Mechaniczny
Wydział Transportu i Elektrotechniki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

2. Rekrutacja jest prowadzona na studia stacjonarne i niestacjonarne.
3. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne, studia niestacjonarne są odpłatne.
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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).
5. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa:
– podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Rektora,
– kwestionariusz osobowy wraz z 3 zdjęciami,
–

oryginały lub poświadczone notarialnie, albo przez osobę przyjmującą dokumenty,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wymienionych w ust. 4,

–

kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez osobę przyjmującą dokumenty,

– kartę informacyjną kandydata na studia doktoranckie,
– charakterystykę zainteresowań naukowych oraz wykaz dorobku naukowego (o ile
kandydat taki posiada),
– kserokopie ewentualnych publikacji oraz innych dokumentów potwierdzających
osiągnięcia naukowe,
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– dodatkowy dokument dla pracowników UTH Rad. ubiegających się o przyjęcie na studia
doktoranckie, potwierdzający spełnienie wymogów przewidzianych w regulaminie
pracy.
6. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzają i decyzje podejmują Wydziałowe Komisje
Rekrutacyjne ds. Studiów Doktoranckich, powołane przez dziekanów wydziałów
prowadzących studia doktoranckie.
7. 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.
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
9. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia
ślubowania.
§ 2. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich sprawdza spełnienie przez
kandydata wymogów formalnych, tj. ocenia prawidłowość i kompletność złożonych
dokumentów oraz przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w drodze konkursu.
3. Liczba punktów przyznanych kandydatowi w postępowaniu rekrutacyjnym stanowi sumę
punktów:
1) wynikających z przeliczenia oceny na dyplomie ukończenia studiów:
 w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, transport,
elektrotechnika: ocena bardzo dobry – 5 punktów, ocena dobry plus – 4 punkty,
ocena dobry – 3 punkty, ocena dostateczny plus oraz dostateczny – 0 punktów;
 w dyscyplinach: ekonomia, towaroznawstwo: ocena bardzo dobry – 4 punkty,
ocena dobry plus – 3 punkty, ocena dobry – 2 punkty, ocena dostateczny plus
oraz dostateczny – 0 punktów;
2) uzyskanych w wyniku 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;
 w skali od 0 do 5 punktów – dyscypliny: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika,
transport, elektrotechnika;
 w skali od 0 do 6 punktów – dyscypliny: ekonomia, towaroznawstwo;
3) uzyskanych w wyniku oceny przygotowania kandydata do podjęcia studiów na
podstawie przedstawionych dokumentów, w skali od 0 do 2 punktów.
4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi
12, natomiast minimalna, kwalifikująca do przyjęcia na studia doktoranckie wynosi:
1) 10 pkt. – w przypadku studiów stacjonarnych w zakresie dyscyplin: ekonomia,
towaroznawstwo;
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2) 9 pkt. – w przypadku studiów stacjonarnych w zakresie dyscyplin: budowa
i eksploatacja maszyn, mechanika, transport, elektrotechnika oraz w przypadku studiów
niestacjonarnych w zakresie dyscyplin: ekonomia, towaroznawstwo;
3) 7 pkt. – w przypadku studiów niestacjonarnych w zakresie dyscyplin: budowa
i eksploatacja maszyn, mechanika, transport, elektrotechnika.
5. Komisja sporządza listę kwalifikacyjną kandydatów według liczby punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższą
liczbę punktów do wyczerpania limitów miejsc.
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