Kierunek: Budownictwo
Rodzaj studiów:
4-letnie studia doktoranckie dzienne
Zasady rekrutacji:
O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:
· posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera,
· uzyskała zgodę na opiekę naukową od jednego z profesorów lub doktorów habilitowanych Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska,
uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym tzn. co najmniej 20 pkt. z 30 możliwych do
zdobycia.
Postępowanie obejmuje:
1. ocenę z języka obcego wpisaną do indeksu (jeżeli w okresie studiów prowadzone były dwa języki obce, do
kwalifikacji przyjmuje się ocenę najwyższą) lub certyfikat państwowy z języka obcego i równoważny (język obcy
jest oceniany w skali od 0 do 5 punktów)
2.rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem (oceniana w skali od 0 do 10 punktów)
3.ocenę ukończenia studiów magisterskich (oceniana w skali 3-15pkt.).
Liczba miejsc:
5
Terminy:
Składanie dokumentów do 14 września 2007r.
Rozmowa kwalifikacyjna: 17 września 2007r. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej
kandydaci zostana powiadomieni osobiście.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji oraz list przyjętych: 21 września 2007r.
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Zielonogórski
Sekcja Rekrutacji
al.Wojska Polskiego 69
pokój: 101R
65-762 Zielona Góra
Wymagane dokumenty:
1. podanie wraz z kwestionariuszem osobowym,
2. ewentualny wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, świadczeń pomocy materialnej oraz miejsca w
domu studenckim,
3. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, z ewentualnym zaświadczeniem o nostryfikacji lub wnioskiem o
zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego i zaświadczeniem, że dyplom uprawnia do ubiegania się o
przyjęcia na studia doktoranckie w państwie jego uzyskania,
4. trzy fotografie,
5. życiorys z danymi o osiągnięciach naukowych,
6. opinię o przydatności do pracy naukowej opracowaną przez osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień
naukowy doktora habilitowanego,
7. pisemną zgodę potencjalnego opiekuna naukowego kandydata,
8. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
9. pisemne oświadczenie, że kandydat nie ma wszczętego przewodu doktorskiego, nie otrzymuje stypendium
doktoranckiego i znane są mu przepisy dotyczące studiów doktoranckich określone w ustawie Prawo o
szkolnictwie wyższym z dn. 27 lipca 2005 r.,
10. dodatkowe dokumenty określone przez radę jednostki w szczegółowych zasadach rekrutacji.
Kandydat, który wycofa dokumenty nie otrzymuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej.

