UCHWAŁA NR 248
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie
w roku akademickim 2018/2019
Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 196 ust. 1 - 4 i art. 169 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 2183 z p. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1.

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia (tj. tytuł
magistra lub równorzędny) i spełnia warunki rekrutacji określone w niniejszej uchwale. Do studiowania
na studiach doktoranckich może być także dopuszczona osoba, która jest beneficjentem programu
„Diamentowy Grant” i spełnia warunki rekrutacji określone w niniejszej uchwale.

2.

Kandydaci na pierwszy rok studiów doktoranckich przyjmowani są na poszczególne studia
doktoranckie w ramach limitów przyjęć, ustalonych przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego po
zasięgnięciu opinii rad jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie.

3.

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu według szczegółowych zasad
określonych w załącznikach do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskami rad jednostek organizacyjnych
prowadzących studia doktoranckie.

4.

Cudzoziemcy mogą podejmować studia doktoranckie na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisach wykonawczych, w szczególności w
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz.1501 z p. zm.).

5.

W przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą, gdy dyplom musi podlegać uznaniu w trybie
nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej uczelni uprawnionej do
nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w
obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany
za granicą, o uznaniu dyplomu za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i
tytułem zawodowym według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych
uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym
poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1467).
§2

1.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
kierownika jednostki organizacyjnej.

2.

W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: przewodniczący - kierownik studiów doktoranckich
oraz nie mniej niż trzy osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego.

3.

Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia doktoranckie.

4.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji,
do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na
studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.

5.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie są jawne.
§3

1.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji
na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, złożenie elektronicznego wniosku o przyjęcie na studia
doktoranckie oraz dostarczenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów.

2.

Wykaz wymaganych dokumentów, terminy ich składania, terminy rozmów i ogłoszenia wyników oraz
limity przyjęć, zostaną określone zarządzeniami Rektora i ogłoszone w terminie do 31 maja 2018 r.

3.

Limity przyjęć, termin i miejsce składania dokumentów oraz termin i miejsce przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego podają do wiadomości publicznej kierownicy studiów doktoranckich na
tablicach ogłoszeń w siedzibie i na stronach internetowych jednostki organizacyjnej prowadzącej studia
doktoranckie oraz w środkach masowego przekazu, w terminie do 30 czerwca 2018 r.
§4

Kandydatowi, legitymującemu się orzeczeniem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
(dołączonym do kompletu składanych dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwwskazań do podjęcia określonych studiów doktoranckich), komisja rekrutacyjna może, na jego
wniosek, dostosować sposób przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (o ile jest przewidziana

w

szczegółowych zasadach rekrutacji) do rodzaju lub stopnia niepełnosprawności.
§5
1.

Szczegółowe zasady rekrutacji, zgodne z wnioskami rad jednostek organizacyjnych prowadzących studia
doktoranckie, określają załączniki do niniejszej uchwały:
1) Załącznik nr 1 – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
2) Załącznik nr 2 – Wydział Fizyki i Astronomii,
3) Załącznik nr 3 – Wydział Humanistyczny,
4) Załącznik nr 4 – Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
5) Załącznik nr 5 – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
6) Załącznik nr 6 – Wydział Mechaniczny,
7) Załącznik nr 7 – Wydział Nauk Biologicznych,
8) Załącznik nr 8 – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

2.

Jeśli w szczegółowych zasadach rekrutacji uwzględniany jest wynik ukończenia studiów wyższych, to:
1) następującym wpisanym na dyplomach wynikom ukończenia studiów odpowiadają oceny liczbowe
W:
- bardzo dobry, celujący – ocena W = 5,0,
- dobry plus, ponad dobry – ocena W = 4,5,
- dobry – ocena W = 4,0,
- dostateczny plus, dość dobry – ocena W = 3,5,

- dostateczny, zadowalający – ocena W = 3,0,
2) odpowiadająca wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia studiów ocena S w skali ocen innej
niż stosowana na Uniwersytecie Zielonogórskim, przeliczana jest zgodnie ze wzorem
W = 3 (S – m) / ( M – m ) + 2,
gdzie M - jest maksymalną, a m – minimalną oceną w skali stosowanej na innej uczelni.
§6
Studia doktoranckie mogą nie być uruchomione w przypadku, gdy liczba przyjętych jest mniejsza niż limit
przyjęć.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

