UCHWAŁA NR 17
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich
oraz form studiów w poszczególnych dyscyplinach naukowych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
w roku akademickim 2018/2019
Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie określa warunki i tryb
rekrutacji na I rok studiów doktoranckich oraz formy studiów w poszczególnych dyscyplinach
naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku
akademickim 2018/2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2018 r.

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów doktoranckich
oraz formy studiów w poszczególnych dyscyplinach naukowych
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
w roku akademickim 2018/2019
§ 1.
Dyscypliny naukowe i formy studiów doktoranckich
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019
prowadzi rekrutację na I rok studiów doktoranckich, stacjonarnych i niestacjonarnych, w następujących
dyscyplinach:
WYDZIAŁ PROWADZĄCY
Wydział Biotechnologii
i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa
i Architektury
Wydział Elektryczny
Wydział Informatyki

DYSCYPLINA NAUKOWA
biotechnologia
zootechnika
architektura i urbanistyka
budownictwo
1
inżynieria środowiska
automatyka i robotyka
elektrotechnika
informatyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej inżynieria materiałowa
i Mechatroniki
budowa i eksploatacja maszyn
agronomia
inżynieria rolnicza
Wydział Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa
ochrona i kształtowanie środowiska
ogrodnictwo
rybactwo
Wydział Nauk o Żywności
i Rybactwa
technologia żywności i żywienia
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna 1
technologia chemiczna
1
Wydział Technologii i Inżynierii technologia chemiczna
Chemicznej
inżynieria chemiczna 2
inżynieria chemiczna
technologia chemiczna 2
technologia chemiczna 1, 2
1, 2

FORMA STUDIÓW
stacjonarne

niestacjonarne

SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS

SDN
SDN
SDN
SDN

SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS
SDS

SDN
SDN
SDN
SDN
SDN
SDN
SDN
SDN

SDS
SDS
SDS
SDS

SDN
SDN
SDN
SDN

1

studia prowadzone w języku angielskim 2 studia rozpoczynające się w semestrze letnim
Znaczenie skrótów: SDS – studia doktoranckie stacjonarne, SDN – studia doktoranckie niestacjonarne.

§ 2.
Komisje rekrutacyjne
1. Rekrutację przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekanów.
2. Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie, w których
określają:
 formę studiów doktoranckich i dyscyplinę, na którą kandydat został przyjęty,

1

zmiana wprowadzona uchwałą nr 25 Senatu ZUT z dnia 23.04.2018 r.

 jednostkę organizacyjną wydziału (instytut, katedrę, zakład), w której kandydat będzie realizował
rozprawę doktorską.
Decyzje wydane przez komisje rekrutacyjne podpisują przewodniczący tych komisji.
3. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni
od dnia doręczenia decyzji, do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.
4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia oraz kartę kwalifikacji kandydata na
I rok studiów doktoranckich. Kopia protokołu jest przesyłana do rektora w terminie do
14 września danego roku.
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

§ 3.
Zasady rekrutacji na studia doktoranckie
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia doktoranckie jest rejestracja kandydata
w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR na stronie www.zut.edu.pl. W wyznaczonych
terminach rejestracji system ISR będzie czynny całą dobę, umożliwiając kandydatom
wprowadzenie i modyfikację danych. Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza
internetowego, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji, ponosi kandydat.
Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
Kandydaci na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne posiadają kwalifikacje drugiego
stopnia lub są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust.1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz.
2183, z późn. zm.). W przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w języku obcym kandydat
ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym niebędącym językiem
urzędowym jego kraju pochodzenia legitymuje się dokumentem potwierdzającym znajomość
języka obcego, w którym prowadzone są studia.
O pozycji kandydata na liście rankingowej osób przyjmowanych na studia doktoranckie
poszczególnych dyscyplin i form decyduje ocena postępowania kwalifikacyjnego będąca średnią
arytmetyczną oceny ukończenia studiów wyższych oraz pozytywnej oceny rozmowy
kwalifikacyjnej. Jeżeli ocena rozmowy kwalifikacyjnej jest negatywna, proces rekrutacji jest
zakończony i kandydat nie zostaje przyjęty na studia doktoranckie.
Z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8, ocena ukończenia studiów wyższych stanowi sumę zaokrągloną do
dwóch miejsc po przecinku następujących składników:
a) 60% średniej ocen z egzaminów i zaliczeń:
 studiów II stopnia, lub
 z trzech ostatnich semestrów jednolitych studiów magisterskich;
b) 40% oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego.
W przypadku osób, które studiowały zgodnie z systemem punktowym, średnia ocen jest średnią
ważoną ocen za wszystkie przedmioty, gdzie wagami są punkty przyporządkowane danym
przedmiotom.
W przypadku osób, które nie studiowały zgodnie z systemem punktowym, średnią ocen jest
średnia arytmetyczna wszystkich ostatecznych pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń.
Średnia arytmetyczna ocen ze studiów określona jest na podstawie ocen zamieszczonych
w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów lub w przypadku braku suplementu w indeksie
jednolitych studiów magisterskich lub w indeksie studiów II stopnia. Oceny za pracę dyplomową
magisterską i egzamin dyplomowy magisterski, jeżeli nie są zamieszczone w indeksie,
wymagają udokumentowania zaświadczeniem wydanym przez dziekana wydziału, na którym
kandydat ukończył jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia.
Ocena rozmowy kwalifikacyjnej stanowi średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez
przewodniczącego i członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej w obowiązującej skali ocen
określonej w regulaminie studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.

10. Końcowa ocena postępowania kwalifikacyjnego określona jest zgodnie z następującą zasadą
zaokrąglania średniej ocen:
Wartość średnia ocen
postępowania kwalifikacyjnego
 3,0 i < 3,5
 3,5 i  4,5
 4,5

Ocena
dostateczny
dobry
bardzo dobry

11. Kandydat ma prawo wskazać w podaniu o przyjęcie na studia doktoranckie, poza wybraną formą
studiów doktoranckich w danej dyscyplinie, dodatkowo inną formę studiów doktoranckich w tej
samej dyscyplinie lub w innej prowadzonej przez ten sam wydział, na którą chciałby zostać
przyjęty w przypadku niezakwalifikowania z braku miejsc w dyscyplinie wskazanej jako
pierwsza.
12. Kandydat ma prawo do rezygnacji z dalszego postępowania, w przypadku gdy komisja rekrutacyjna
w decyzji wskaże jednostkę organizacyjną wydziału (instytut, katedra, zakład) niezgodną
z oczekiwaniami kandydata. Rezygnacja kandydata wymaga formy pisemnej.
13. Uczelnia stwarza dogodne warunki osobom niepełnosprawnym przystępującym do rozmowy
kwalifikacyjnej. Kandydatom z dysfunkcją narządu ruchu udostępniona zostanie sala bez barier
architektonicznych. Osobom niepełnosprawnym przysługuje możliwość uczestniczenia
w rozmowach kwalifikacyjnych wraz z tłumaczem języka migowego, o ile nie jest merytorycznie
bądź zawodowo związany z dyscypliną naukową, na którą kandydat jest rekrutowany.
§ 4.
Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia doktoranckie
1. Zasady przyjęcia na studia doktoranckie osób niebędących obywatelami polskimi, zwanych dalej
cudzoziemcami, określone są w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1501).
2. Cudzoziemcy mogą podejmować studia:
a) na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ust. 2, 2b 5 i 5a ustawy),
b) na zasadach innych niż obywatele polscy (art. 43 ust. 3 i 4 ustawy).
3. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia cudzoziemcy:
a) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
b) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
c) korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej,
f) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.),
g) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
h) będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający
prawo stałego pobytu.

4. Cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen
lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych
formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
5. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 3 podejmują i odbywają studia doktoranckie na zasadach
innych niż obowiązujące obywateli polskich.
6. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia osób, o których mowa w ust. 4 i 5 podejmuje rektor.
7. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe
niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia
doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje
prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, o których mowa w ust. 2 pkt b.
8. Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą podejmować studia doktoranckie na
zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach innych niż obowiązujące
obywateli polskich, o których mowa w ust. 2 pkt b.
9. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia doktoranckie dostarczają dokumenty w formie
papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej.
§ 5.
Dokumenty wymagane od kandydata na studia doktoranckie
1. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
 kwestionariusz przyjęcia na studia doktoranckie,
 odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia,
 suplement do dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów I i II
stopnia albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą,
 dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu” (w przypadku osób, które
występowały o jego przyznanie),
 zaświadczenie potwierdzające oceny za pracę dyplomową magisterską i egzamin dyplomowy
magisterski wydane przez dziekanat wydziału, na którym kandydat ukończył jednolite studia
magisterskie lub studia II stopnia. Zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku gdy oceny są
zamieszczone w indeksie,
 informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny
wykaz publikacji,
 propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską
(zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich),
 oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości realizowania badań
naukowych, przygotowaniu rozprawy doktorskiej i odbywaniu praktyk zawodowych
w instytucie/katedrze/zakładzie oraz oświadczenie opiekuna naukowego o wyrażeniu zgody
na objęcie obowiązków opiekuna naukowego,
 życiorys oraz aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego
(podpisaną: imieniem, nazwiskiem),
 podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat ubiega się o miejsce w domu studenckim),
 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak
przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami
Ministerstwa Zdrowia.
 potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz.
1695) (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie prowadzone w języku
obcym).
2. Kandydat cudzoziemiec oprócz wyżej wymienionych dokumentów zobowiązany jest dodatkowo
dostarczyć:
 kwestionariusz przyjęcia cudzoziemca na studia doktoranckie,
 odpis dyplomu ukończenia w Polsce jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia
lub dyplom ukończenia studiów za granicą (uznany za równorzędny z polskim dyplomem
ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), zalegalizowany lub
opatrzony apostille wraz z suplementem lub wyciągiem z indeksu potwierdzonym przez
uczelnię macierzystą wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez polskiego tłumacza
przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości,
 kopię wizy, kopię paszportu, w przypadku cudzoziemców z UE kopię dowodu tożsamości (ID),
 kopię karty pobytu wraz z decyzją udzielenia zezwolenia na pobyt na terenie Polski lub kopię
Karty Polaka,
 kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na
okres kształcenia w Polsce albo kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 potwierdzenie znajomości języka polskiego (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia
doktoranckie prowadzone w języku polskim).
§ 6.
Terminy rekrutacji na studia doktoranckie
Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia doktoranckie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 jest następujący:
1. Rekrutacja w pierwszym terminie na studia rozpoczynające się od semestru zimowego:







rejestracja kandydata w ISR
składanie dokumentów
postępowanie kwalifikacyjne
ogłoszenie wyników rekrutacji
składanie odwołań od ogłoszonych wyników
rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie wyników

– od 02.07. do 27.08.2018 r.
– do 31.08.2018 r.
– 04-05.09.2018 r.
– 06.09.2018 r.
– do 20.09.2018 r.
– 26.09.2018 r.

2. Rekrutacja w drugim terminie na studia rozpoczynające się od semestru zimowego:
 rejestracja kandydata w ISR

– od 10.09. do 21.09.2018 r.







– od 10.09 do 21.09.2018 r.
– 24.09.2018 r.
– 25.09.2018 r.
– do 09.10.2018 r.
– 11.10.2018 r.

składanie dokumentów
postępowanie kwalifikacyjne
ogłoszenie wyników rekrutacji
składanie odwołań od ogłoszonych wyników
rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie wyników

3. Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego:
 rejestracja kandydata w ISR
 składanie dokumentów
 postępowanie kwalifikacyjne

– od 03.01.2019 – 30.01.2019 r.
– do 01.02.2019 r.
– 04–05.02.2019 r.

 ogłoszenie wyników rekrutacji
 składanie odwołań od ogłoszonych wyników
 rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie wyników

– 06.02.2019 r.
– do 20.02.2019 r.
– 22.02.2019 r.

