Warunki rekrutacji na studia doktoranckie w 2017 r.
na Wydziale Inżynierii Środowiska w dyscyplinie inżynieria środowiska
1. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie odbywa się w trybie konkursowym, na
podstawie którego tworzona jest lista rankingowa.
2. Limit przyjęć na rok akademicki 2017/18 wynosi 20 osób.
3. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna
powołana przez Dziekana wydziału, która określa listę rankingową i podejmuje decyzje
w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.
4. Harmonogram rekrutacji:
1.08. 2017 - 1.09.2017 - rejestracja w systemie elektronicznym
2.09. 2017 - 8.09.2017 – złożenie wymaganych dokumentów w komisji rekrutacyjnej
11.09.2017, godz. 10.00 - rozmowa kwalifikacyjna
13.09.2017, godz. 15.00 - ogłoszenie listy rankingowej.
Dostarczanie dokumentów może odbywać się osobiście lub pocztą, decyduje data
wpłynięcia dokumentów do komisji.
5. Składnikami oceny punktowej stanowiącej podstawę do przyjęcia na pierwszy rok
studiów są kategorie określone w Uchwale Senatu Politechniki Lubelskiej Nr 7/2017/III
(http://www.pollub.pl/files/4/news/files/4405_Uchwala,Nr,7-2017-III.pdf).
Zgodnie z Uchwałą nr 7/2017/III na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która
posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
a ponadto:
1) ukończyła studia na kierunku zbliżonym lub pokrewnym z dyscypliną naukową, w
której prowadzone są studia doktoranckie, potwierdzone odpowiednim dyplomem z
wynikiem co najmniej dobrym;
2) uzyskała pozytywną pisemną opinię nauczyciela akademickiego posiadającego
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o uzdolnieniach i
predyspozycjach do pracy naukowej;
3) uzyskała pisemną zgodę na opiekę naukową od nauczyciela akademickiego
uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich;
4) uzyskała pisemną zgodę dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację
pracy doktorskiej w jednostce;
5) wykazuje się znajomością nowożytnego języka obcego;
6) uzyskała pozytywne oceny z postępowania kwalifikacyjnego.
1. Decyzję o tym, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest pokrewny, czy
zbliżony z dyscypliną naukową, w jakiej prowadzone są studia doktoranckie,
podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3. Kandydat na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, którego wzór określa zarządzenie
rektora, wraz z pisemną zgodą na opiekę naukową uzyskaną od nauczyciela
akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach
doktorskich oraz zgodą dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację
pracy doktorskiej;
2) potwierdzenie uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia/odpis dyplomu ukończenia
jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczenie wystawione przez uczelnię o
uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia, jeżeli nie został wydany dyplom lub
potwierdzenie posiadania statusu beneficjenta programu ,,Diamentowy Grant” oraz
uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia, w przypadku braku kwalifikacji
drugiego stopnia;
3) suplement do dyplomu (jeżeli został wydany);
4) kwestionariusz osobowy, którego wzór określa zarządzenie rektora;
5) CV zawierające informacje o:  ukończonych studiach, temacie i rezultatach prac
dokumentujących uzyskanie kwalifikacji pierwszego i/lub drugiego stopnia, 
zainteresowaniach naukowych w zakresie wybranej dyscypliny naukowej, 
doświadczeniu zawodowym,  działalności naukowej (publikacje naukowe, udział
w projektach naukowych, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach
naukowych itp.),  innych rodzajach aktywności (studia podyplomowe, kursy
specjalistyczne, studia i staże krajowe lub zagraniczne, działalność studencka itp.);
6) dokumenty potwierdzające wykazaną działalność naukową i inne rodzaje
aktywności;
7) opinię o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej sporządzoną przez
osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
8) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie;
9) zaświadczenie wydane przez właściwy dziekanat o uzyskanej średniej ocen:  ze
studiów pierwszego i drugiego stopnia lub  z całego toku jednolitych studiów
magisterskich lub  ze studiów pierwszego stopnia – beneficjenci programu
„Diamentowy Grant”, nieposiadający kwalifikacji drugiego stopnia;
10) zaświadczenie o uzyskanej ocenie końcowej z języka obcego wraz ze wskazaniem
poziomu lektoratu (w skali Rady Europy od A1 do C2) potwierdzone przez
właściwą jednostkę organizacyjną Uczelni lub certyfikat potwierdzający znajomość
języka obcego z widocznym poziomem posiadanych umiejętności językowych (w
skali Rady Europy od A1 do C2);
11) 2 fotografie (w formacie 4,5 x 6,5 cm) wraz z wersją elektroniczną dołączoną na
płycie CD/DVD;
12) kopię dowodu osobistego.
4. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy; składnikami oceny
punktowej stanowiącej podstawę do przyjęcia na pierwszy rok studiów są następujące
elementy:

1) ocena z dyplomu ukończenia studiów: bardzo dobry – 5 pkt, dobry plus – 4,5 pkt,
dobry – 4 pkt;
1) średnia ocen ze studiów – od 2 do 5 pkt (liczba uzyskanych punktów jest równa
uzyskanej średniej ocen ze studiów);
2) znajomość języka obcego – od 0 do 5 pkt:
- certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego z widocznym poziomem
posiadanych umiejętności językowych, punktowany w zależności od poziomu
lektoratu: A1 – 0 pkt, A2 – 1 pkt, B1 – 2 pkt, B2 – 3 pkt, C1 – 4 pkt, C2 – 5 pkt
lub
- ocena końcowa z języka obcego potwierdzona przez właściwą jednostkę
organizacyjną Uczelni wyznaczona jako iloczyn wartości procentowej
odpowiadającej danej ocenie (5 – 100%, 4,5 – 90%, 4 – 80%, 3,5 – 70%, 3 –
60%) oraz liczby punktów dla danego poziomu lektoratu (A1 – 0 pkt, A2 – 1 pkt,
B1 – 2 pkt, B2 – 3 pkt, C1 – 4 pkt, C2 – 5 pkt).
3) Jeżeli weryfikacja posiadanych umiejętności językowych na podstawie powyższej
procedury jest niemożliwa, wówczas komisja rekrutacyjna zobowiązana jest określić
poziom posiadanych przez kandydata umiejętności językowych na podstawie
weryfikacji przeprowadzonej przez Studium Języków Obcych;
4) udokumentowana działalność naukowa (publikacje naukowe, udział w projektach
naukowych, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych
itp.) – od 0 do 5 pkt;
5) udokumentowane inne rodzaje aktywności (studia podyplomowe, kursy
specjalistyczne, studia i staże krajowe lub zagraniczne, działalność studencka itp.) –
od 0 do 5 pkt;
6) ocena z rozmowy kwalifikacyjnej – od 0 do 5 pkt (szczegółowy tryb przeprowadzania
rozmowy kwalifikacyjnej określają wydziałowe komisje rekrutacyjne).

