
UCHWAŁA NR 26 
Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 30 maja 2011 r. 

w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów doktoranckich oraz form studiów 
w poszczególnych dyscyplinach naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2012/2013 

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala: 

Zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich oraz formy studiów w poszczególnych 
dyscyplinach naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 
w roku akademickim 2012/2013 (załącznik do niniejszej uchwały). 
 

 
 

Przewodniczący Obrad Senatu 
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni 

 

prof. dr hab. inż. Jan Bronisław Dawidowski 
 

 
 



 
 Załącznik  do uchwały nr 26 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 30 maja 2011 r. 

 
 

ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH ORAZ 
FORMY STUDIÓW W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH 

 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 
w roku akademickim 2012/2013 

1. DYSCYPLINY NAUKOWE I FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 
prowadzi rekrutację na I rok studiów doktoranckich, stacjonarnych i niestacjonarnych, 
w następujących dyscyplinach: 
 

STUDIA WYDZIAŁ PROWADZĄCY DYSCYPLINA NAUKOWA  
Stacjonarne Niestacjonarne 

Automatyka i robotyka SDS SDN Wydział Elektryczny 
Elektrotechnika SDS SDN 

Wydział Informatyki Informatyka SDS SDN 
Inżynieria materiałowa SDS SDN Wydział Inżynierii  

Mechanicznej i Mechatroniki Budowa i eksploatacja maszyn SDS SDN 
Wydział Biotechnologii  
i Hodowli Zwierząt Zootechnika SDS SDN 

Agronomia SDS SDN 
Inżynieria rolnicza SDS SDN 
Kształtowanie środowiska SDS SDN 

Wydział Kształtowania 
Środowiska i Rolnictwa 

Ogrodnictwo SDS SDN 
Rybactwo SDS SDN Wydział Nauk o Żywności i 

Rybactwa Technologia żywności i żywienia SDS SDN 
Inżynieria chemiczna SDS SDN Wydział Technologii 

i Inżynierii Chemicznej Technologia chemiczna SDS SDN 
Znaczenie skrótów: 

SDS – studia doktoranckie stacjonarne, 
SDN – studia doktoranckie niestacjonarne. 

 
2. KOMISJE REKRUTACYJNE 

1. Rekrutację przeprowadzają oraz podejmują decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie 
wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez kierownika jednostki organizacyjnej. 

2. 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. 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

 
3. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE 

1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. 

2. Kandydaci na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne winni legitymować się tytułem 
magistra lub równorzędnym.  



13. O pozycji kandydata na liście rankingowej osób przyjmowanych na studia doktoranckie 
poszczególnych dyscyplin i form decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego będący średnią 
arytmetyczną wyniku ukończenia studiów wyższych oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. Wynik ukończenia studiów wyższych stanowi sumę zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
następujących składników: 
− 60% średniej ocen z egzaminów i zaliczeń jednolitych studiów magisterskich lub studiów 

II stopnia, 
− 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 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. 

5. 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. 

6. Końcowa ocena postępowania kwalifikacyjnego określona jest zgodnie z następującą zasadą 
zaokrąglania średniej ocen: 

 
Wartość średnia ocen  

postępowania kwalifikacyjnego Ocena 

< 3,5 dostateczny 
≥ 3,5 i < 4,5 dobry 

≥ 4,5 bardzo dobry 

 
27.  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 które chciałby 
zostać przyjęty w przypadku niezakwalifikowania z braku miejsc w dyscyplinie wskazanej jako 
pierwsza. 

 
4. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA NA STUDIA DOKTORANCKIE 

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
1. podanie, 
2. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, 
3. suplement do dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia 

albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą, 
4. 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, 

                                                
1 zmiana ust. 3 i dodane ust. 4-6 uchwałą nr 32 Senatu ZUT z dnia 23 kwietnia 2012 r. 
2 zmiana numeru ustępu uchwałą nr 32 Senatu ZUT z dnia 23 kwietnia 2012 r. 



5. informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny 
wykaz publikacji, 

6. 3 
7. życiorys, 
8. 3 fotografie, 
9. kwestionariusz osobowy, 

10. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat ubiega się o miejsce w domu 
studenckim), 

11. zaświadczenie lekarskie. 

 
5. TERMIN REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE 

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone na wydziałach 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na rok akademicki 2012/2013 
zostanie podany do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia 2012 roku. 

                                                
3 pkt skreślony uchwałą nr 32 Senatu ZUT z dnia 23 kwietnia 2012 r. 


