
 
 
                       

 
 

Zarządzenie Nr R-61/2009 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 15 października 2009 r. 
 
 
 
 

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 13/2009/III Senatu 
Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków  
i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011 

  
 
 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) z a r z ą d z a m, 
co następuje: 

 
§ 1. 

 
 W załączniku do niniejszego zarządzenia ogłaszam jednolity tekst Uchwały 
Nr 13/2009/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r.  
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku 
akademickim 2010/2011, zmienionej Uchwałą Nr 25/2009/VI Senatu 
Politechniki Lubelskiej z dnia 24 września 2009 r.  

  
§ 2. 

 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
                R e k t o r  
 
 
                            Prof. dr hab. inż Marek Opielak 
    

 
 

 
 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr R-61/2009  

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 15 października 2009 r.  

 
 
 
 

Uchwała Nr 13/2009/III 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
 
 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie  
w roku akademickim 2010/2011 

Tekst jednolity Uchwały wydany Zarządzaniem Nr R-61/2009  
Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2009 r. 

 
 

Na podstawie art. 196 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat Politechniki 
Lubelskiej u c h w a l a  warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów 
doktoranckich w roku akademickim 2010/2011. 

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, ustalanej przez Rektora Politechniki 
Lubelskiej na podstawie wniosków dziekanów wydziałów. 

2. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza wydziałowa komisja 
rekrutacyjna powołana przez dziekana i uczelniana komisja rekrutacyjna 
powołana przez Rektora. 

3. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
a) przyjmowanie dokumentów i podejmowanie decyzji o dopuszczeniu 

kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego; 
b) zawiadamianie kandydatów o terminie i trybie postępowania; 
c) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego; 
d) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia; 
e) wydawanie kandydatom decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia 

doktoranckie;  
f) sporządzenie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego. 
 

4. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych przysługuje kandy-
datom odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji,  
do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. 



Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków  
i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Odwołanie do uczelnianej 
komisji rekrutacyjnej kandydaci wnoszą za pośrednictwem komisji 
wydziałowej. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku 
uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 

5. Terminarz postępowania kwalifikacyjnego, określający termin składania 
dokumentów oraz termin przeprowadzania postępowania kwalifika-
cyjnego, określają wydziałowe komisje rekrutacyjne.  

 Terminy te podane zostaną do publicznej wiadomości na stronach 
internetowych Uczelni i wydziałów oraz na tablicach ogłoszeń  
w siedzibach wydziałów prowadzących studia doktoranckie. 

 

6. Studia stacjonarne są bezpłatne. 
 

7. Kształcenie na studiach niestacjonarnych jest odpłatne. Wysokość opłaty, 
określonej na podstawie kosztów ponoszonych w zakresie prowadzenia 
studiów, ustala Rektor na podstawie wniosków dziekanów wydziałów. 

 

8. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która: 
a) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 
b) ukończyła studia magisterskie na kierunku zbliżonym lub pokrewnym  

z dyscypliną naukową, w zakresie której prowadzone są studia 
doktoranckie, z wynikiem co najmniej dobrym; 

c) uzyskała pozytywną opinię nauczyciela akademickiego, posiadającego 
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,  
o uzdolnieniach i predyspozycji do pracy naukowej; 

d) uzyskała pisemną zgodę na opiekę naukową od nauczyciela 
akademickiego, uprawnionego do pełnienia funkcji promotora  
w przewodach doktorskich;  

e) uzyskała pisemną zgodę dyrektora instytutu lub kierownika katedry 
na realizację pracy doktorskiej w jednostce; 

f) wykazuje się czynną znajomością nowożytnego języka obcego; 
g) uzyskała pozytywne oceny z postępowania kwalifikacyjnego. 
 

9. Kandydat na studia doktoranckie składa następujące dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie; 
b) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich; 
c) kwestionariusz osobowy; 
d) życiorys zawierający informacje o ukończonych studiach, o temacie  

i rezultatach pracy magisterskiej, o zainteresowaniach naukowych  
w zakresie wybranej dyscypliny naukowej;  

e) opinię o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej, 
sporządzoną przez osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego; 

f) pisemną zgodę na opiekę naukową uzyskaną od nauczyciela 
akademickiego, uprawnionego do pełnienia funkcji promotora  
w przewodach doktorskich; 



g) zgodę dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy 
doktorskiej; 

h) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej 
dyscyplinie; 

i) suplement lub zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z indeksu 
potwierdzone przez właściwy dziekanat, w przypadku ukończenia 
studiów dwustopniowych średnia ocen uzyskanych na obu stopniach 
kształcenia; 

j) 3 fotografie; 
k) kopię dowodu osobistego. 

 

10. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, składnikami 
oceny punktowej są: 
a) ocena z dyplomu ukończenia studiów: 

bardzo dobry – 5 pkt   dobry – 4 pkt; 
b) średnia ocen ze studiów (z indeksu) potwierdzona przez właściwy 

dziekanat; 
c) znajomość języka obcego (certyfikaty) lub ocena końcowa z języka 

obcego (z indeksu) potwierdzona przez właściwy dziekanat, od 0 do  
5 pkt; 

d) udokumentowana działalność naukowa (publikacje, referaty, działal-
ność w kole naukowym), od 0 do 5 pkt; 

e) udokumentowane inne rodzaje aktywności (np. studia podyplomowe, 
kursy specjalistyczne, studia i staże zagraniczne), od 0 do 5 pkt. 

 

11. Cudzoziemcy przyjmowani są na studia doktoranckie według odrębnych 
przepisów. 

12. Dziekani wydziałów sprawują nadzór nad przygotowaniem, prawidło-
wym przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego, są upoważnieni do 
ustalania szczegółowych harmonogramów i procedur związanych  
z organizacją oraz przeprowadzeniem rekrutacji. 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje 
Rektor w uzgodnieniu z dziekanem wydziału. 

14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora. 

 

Przewodniczący  
Senatu Politechniki Lubelskiej 

 
R e k t o r  

Prof. dr hab. inż. Marek Opielak   
            

 


