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Wydział Mechaniczny
Studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym umożliwiają uczestnikom zdobycie wykształcenia w
zakresie wybranej tematyki z inżynierii produkcji oraz budowy i eksploatacji maszyn i uzyskanie
stopnia doktora nauk w tych dyscyplinach. Studia te polegają na realizacji indywidualnie ustalonego
programu studiów oraz pracy badawczej pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego.
Doktorantom zapewnia się stosowne warunki naukowe i materialne dla prowadzenia studiów i badań
naukowych.
Studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym prowadzone są w formie studiów stacjonarnych
oraz niestacjonarnych i trwają 4 lata.
O przyjęciu na studia decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna, dotychczasowy dorobek kandydata,
przedstawione dokumenty oraz wynik ukończenia studiów magisterskich.
Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej (spełnienie warunków formalnych) jest:
- posiadanie tytuł magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych z oceną na dyplomie co
najmniej dobrą,
- uzyskanie zgody na opiekę naukową od uprawnionego pracownika Uniwersytetu
Zielonogórskiego
Kandydaci oceniani według następującego systemu punktowego:
1. Wynik ukończenia studiów (P).
Ocena końcowa (W) odpowiadająca wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia jednolitych
studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, przeliczona na punkty rekrutacyjne
według wzoru: P = 2 W – 5.
2. Osiągnięcia naukowe
Za przygotowane publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych,
działalność w kołach naukowych, działalność organizacyjna, za które kandydat może uzyskać
maksymalnie 8 punktów rekrutacyjnych.
3. Osiągnięcia zawodowe.
Dotychczasowe osiągnięcia zawodowe związane z dyscyplinami: Budowa i Eksploatacja
Maszyn, Inżynieria Produkcji, za które kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów
rekrutacyjnych.
4. Rozmowa kwalifikacyjna.
Od kandydata oczekuje się gruntownej znajomości wybranej dyscypliny nauki, omówienia
głównych wyników pracy magisterskiej, przedstawienia swoich zainteresowań naukowych
oraz udowodnienia kompetencji językowych w zakresie znajomości języka angielskiego.
Kandydat może uzyskać maksymalnie 12 punktów rekrutacyjnych.
Wynik w rekrutacji jest równy sumie uzyskanych punktów i wynosi co najwyżej 30.
Na studia mogą zostać przyjęci kandydaci w ramach limitu miejsc z największą liczbą punktów, jednak
nie mniejszą niż 15.

