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STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK 

„Studia trzeciego stopnia, zwane dalej studiami doktoranckimi, stwarzają 

warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, współpracy 

naukowej w zespołach badawczych, przygotowania przez doktoranta 

publikacji naukowych, realizacji programu studiów obejmującego zajęcia 

obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe, przygotowania             

do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej       

pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego, 

uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. ” 
§ 1 Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusz Kościuszki) 
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„Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego 

stopnia, tzn. uzyskaniem, w drodze przewodu doktorskiego 

przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach          

i tytule w zakresie sztuki   (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, z późn. zm.), 

stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie 

dyscypliny naukowej, potwierdzonym odpowiednim dyplomem. ” 

STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK 

(§ 1 Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusz Kościuszki) 
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 są nieodpłatne 

 trwają 4 lata 

 odbywają się w trybie stacjonarnym 

DZIEDZINA: nauki techniczne 

DYSCYPLINA: BUDOWNICTWO 

     TRANSPORT 
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Doktoranci mogą brać udział w pracach badawczych 

realizowanych w jednostkach Uczelni, za co mogą uzyskiwać 

dodatkowe wynagrodzenie. 

 

STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK 

Studia doktoranckie pozwalają na 

uczestnictwo w wielu kursach  

i konferencjach zarówno krajowych  

jak i zagranicznych. 

Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo m.in.          

do ubiegania się o pomoc materialną  

i różnego rodzaju stypendia i dofinansowania.  

Doktorantów reprezentuje Wydziałowa 

Rada Samorządu Doktorantów  

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się absolwenci studiów 

magisterskich technicznych szkół wyższych oraz studiów magisterskich 

uniwersyteckich kierunków matematyka, fizyka i informatyka. 

STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018  

 

Kwalifikacja osób, które terminowo złożyły dokumenty,  

odbywa się na podstawie miejsca na liście rankingowej  

ustalanej na podstawie sumy : 

   1. oceny wiedzy kandydata 

2. oceny przyznanej na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej w skali 2-5 

(wynik rozmowy niższy niż 3 

uniemożliwia przyjęcie na studia) 
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 średnia ważona ocen z toku studiów jednolitych magisterskich albo połowy 

sumy odpowiednich średnich ze studiów I i II stopnia dla kandydatów, 

którzy ukończyli studia magisterskie nie wcześniej niż 5 lat temu, czyli jeżeli 

Rb-Ru<6; gdzie Rb - rok bieżący, Ru - rok ukończenia studiów). 

OCENĄ WIEDZY JEST: 

 średnia ważona z ocen egzaminów 

pisemnych z matematyki (z wagą 2)          

i języka obcego (z wagą 1) -                   

dla kandydatów, którzy ukończyli studia 

magisterskie wcześniej niż 5 lat temu 

(czyli jeżeli Rb-Ru>5) z zastrzeżeniem, 

że wynik niższy niż 3 z któregokolwiek 

egzaminu uniemożliwia przyjęcia          

na studia. 
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OCENĄ Z ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ BĘDZIE ŚREDNIA 

ARYTMETYCZNA OCEN W SKALI 2-5, PRZYZNANYCH ZA: 

 prezentację najważniejszych aspektów pracy dyplomowej oraz możliwości 

rozwijania podjętej w niej tematyki albo wybranej tematyki naukowej (nie będzie 

to traktowane jako zobowiązanie do jej podjęcia w przyszłości), 

 

 dotychczasowe zainteresowania naukowe o których mogą świadczyć: 

działalność w Kołach Naukowych, uczestnictwo w konferencjach, własne 

publikacje, znajomość literatury - czasopism naukowych lub monografii, 

pisemna opinia osoby ze stopniem dr. hab., 

 

 omówienie wybranego artykułu naukowego, którego tematyka nawiązuje 

przynajmniej do jednej z dyscyplin: mechanika, budownictwo lub transport         

i opublikowanego w czasopiśmie znajdującym się na liście Ministra NiSzW         

w części A (kopię artykułu należy przynieść na rozmowę) 
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TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW: 1 października 2017 r. 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: wrzesień 2017 r. 

Rekrutacja odbywa się zgodnie z LIMITAMI PRZYJĘĆ, 

najczęściej jak niżej: 
 

kierunek Budownictwo – 10 osób;                  

kierunek Transport   – 8 osób.  

STUDIA DOKTORANCKIE NA WIL PK 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 

ZAPRASZAMY 
KONTAKT: 

Dziekanat Studiów Doktoranckich 

budynek WIL PK, IV piętro, pokój 412 B 

tel. 12 628 25 32 

e-mail: wil@pk.edu.pl   
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