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Uchwała nr 462/03/2015
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie
w roku akademickim 2015/2016
Na podstawie art. 196 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 j.t. z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala
następujące warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie:

§1
Przepisy ogólne
1.

Kandydaci na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:
–

podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej właściwych
wydziałów),

–

odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych,

–

kserokopię stron indeksu z tematem pracy magisterskiej i oceną pracy
magisterskiej,

–

3 fotografie,

–

kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość kandydata,

–

wykaz ewentualnych publikacji,

–

życiorys naukowy (ewentualnie CV),

–

opinię samodzielnego pracownika naukowego lub opinię z uczelni, którą
kandydat ukończył.

2.

Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

3.

Terminy

składania

dokumentów

oraz

terminy

przeprowadzenia

rozmowy

kwalifikacyjnej określa Dziekan wydziału prowadzącego studia doktoranckie
w uzgodnieniu z Kierownikiem studiów doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 maja 2015 r.
4.

Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dziekana wydziału
prowadzącego studia doktoranckie.

5.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora Uniwersytetu
Rzeszowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6.

Podstawą złożenia odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków
i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.

7.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

8.

Komisja Rekrutacyjna może ogłosić dodatkową rekrutację na studia doktoranckie,
na których nie zostały wypełnione ustalone limity przyjęć.

9.

Zasady przyjmowania na studia doktoranckie cudzoziemców regulują odrębne
przepisy.
§2
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Na Wydziale Biologiczno-Rolniczym prowadzone są studia doktoranckie w zakresie

nauk biologicznych oraz w zakresie nauk rolniczych w porozumieniu z:
–

Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie,

–

Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem
Badawczym w Puławach.

Nauki biologiczne – studia stacjonarne i niestacjonarne.
Nauki rolnicze – studia stacjonarne i niestacjonarne.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnione są:
1.

rozmowa kwalifikacyjna,

2.

średnia ocen ze studiów,

3.

ocena na dyplomie co najmniej ,,dobry’’ (4,0),

4.

ocena zaangażowania naukowego kandydata (dorobek naukowy, udział
w studenckim kole naukowym),

5.

opinia samodzielnego pracownika naukowego,

6.

deklaracja samodzielnego pracownika naukowego o gotowości sprawowania
opieki nad kandydatem.

§3
Wydział Filologiczny

Na Wydziale Filologicznym prowadzone są studia w zakresie nauk:

Językoznawstwo – studia stacjonarne i niestacjonarne.
Literaturoznawstwo – studia stacjonarne i niestacjonarne.

Podstawą przyjęcia na studia jest:
1.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, absolwentem nauk humanistycznych:
–

z historii literatury epoki, która jest przedmiotem zainteresowań
naukowych kandydata – dyscyplina: literaturoznawstwo,

–

z działu językoznawstwa, który jest przedmiotem zainteresowań
naukowych kandydata – dyscyplina: językoznawstwo.

2.

Komisja Rekrutacyjna uwzględnia ponadto:
–

osiągnięcia naukowe absolwenta (artykuły naukowe, zainteresowania,
praca w kole naukowym, stopień zaangażowania w projekt badawczy),

–

znajomość języków obcych,

–

opinię promotora pracy magisterskiej o absolwencie.

§4
Wydział Socjologiczno-Historyczny
Na Wydziale Socjologiczno-Historycznym prowadzone są studia w zakresie nauk:

Archeologia – studia stacjonarne.

Podstawą przyjęcia na studia jest:
1.

rozmowa kwalifikacyjna na podstawie pracy magisterskiej z załączoną opinią
promotora lub innego profesora (doktora habilitowanego),

2.

przedstawienie własnego programu, który mógłby się stać tematem przyszłej
dysertacji.

Filozofia – studia stacjonarne i niestacjonarne.

1.

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby posiadające dyplom ukończenia studiów
wyższych magisterskich z dowolnego obszaru nauk z oceną co najmniej
,,dobry’’ (4,0).

2.

Podstawą kwalifikacji jest pozytywnie zaliczona rozmowa kwalifikacyjna
z zakresu filozofii i zainteresowań naukowo–badawczych kandydata.

Historia – studia stacjonarne i niestacjonarne.

1.

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby posiadające dyplom ukończenia studiów
wyższych magisterskich z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
z oceną co najmniej ,,dobry’’ (4,0).

2.

Podstawą kwalifikacji jest pozytywnie zaliczona rozmowa kwalifikacyjna
z historii epoki, która jest przedmiotem zainteresowań naukowych kandydata.

Socjologia – studia stacjonarne i niestacjonarne.

1.

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które uzyskały co najmniej ocenę
,,dobry’’ (4,0) na dyplomie ukończenia studiów.

2.

Podstawą kwalifikacji jest pozytywnie zaliczona rozmowa kwalifikacyjna
z zakresu socjologii i zainteresowań badawczych kandydata.

§5
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej
wydziałów prowadzących studia doktoranckie oraz na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego
do dnia 30.04.2015 r.

§6
Za realizację Uchwały odpowiedzialni są: Dziekan wydziału prowadzącego studia
doktoranckie oraz Prorektor według kompetencji.

§7
Traci moc Uchwała nr 319/05/2014 z dnia 29 maja 2014 r.

§8
Uchwała obowiązuje od dnia uchwalenia.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Aleksander Bobko

