
 
           Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 25 /2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

 
 

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów doktoran ckich stacjonarnych  
w roku akademickim 2017/2018 

 
§ 1 

1. O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która: 
1) posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy 

Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
2) jest obywatelem polskim lub spełnia warunki określone w art. 43 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 
2. Harmonogram rekrutacji ogłaszany jest na stronach internetowych wydziałów prowadzących 

rekrutację na studia doktoranckie. 
3. Kandydat na studia doktoranckie powinien złożyć na wydziale prowadzącym rekrutację 

na studia doktoranckie następujące dokumenty: 
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w wybranej dyscyplinie z podaniem formy 

studiów – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2, 
2) odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia wraz z zaświadczeniem  

o ostatecznym wyniku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 
suplementem lub indeksem, 

3) w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzję ministra o przyznaniu 
środków na badania naukowe, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia  
lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,  

4) zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów będących podstawą przyjęcia na studia 
doktoranckie (wydane przez uczelnię), 

5) życiorys,  
6) kwestionariusz osobowy – według aktualnie obowiązującego wzoru, 
7) 3 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm, 
8) 1 zdjęcie o wymiarach 20x25 mm w rozdzielczości min. 300 dpi na nośniku 

elektronicznym.  
 § 2 

1. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. 
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja ds. Studiów Doktoranckich, 

zwana dalej Komisją, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której będą 
prowadzone studia doktoranckie. Przewodniczącym Komisji jest kierownik studiów 
doktoranckich w danej jednostce organizacyjnej. 

3. Komisja sporządza listę osób dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego i tworzy 
listę rankingową kandydatów na podstawie ocen z postępowania kwalifikacyjnego.  

4. Ocena w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydata jest średnią ważoną wyznaczoną 
z dokładnością dwóch miejsc po przecinku z następujących ocen: 
a) ostatecznego wyniku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,  

a wobec beneficjentów projektu „Diamentowy Grant” – studiów pierwszego stopnia,  
z wagą 0,25, 



b) średniej ocen ze studiów będących podstawą przyjęcia na studia doktoranckie, a wobec 
beneficjentów projektu „Diamentowy Grant” – średniej ocen studiów pierwszego stopnia 
lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich, z wagą 0,50, 

c) oceny za autoprezentację kandydata z wagą 0,25. 
5. Na podstawie listy rankingowej Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia 

doktoranckie. Wyniki zakończonego postępowania rekrutacyjnego są jawne – do wglądu 
w dziekanacie.  

6. Od decyzji Komisji służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 


