Załącznik do uchwały nr 06/2013
Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie
z dnia 24.04.2013 r.
(tekst jednolity po nowelizacji uchwałą senatu nr 14/2014 z dn. 18.06.2014)

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie
w Akademii Morskiej w Szczecinie
1. Zasady ogólne
1.1.Niniejszym określa się warunki i tryb rekrutacji na doktoranckie studia stacjonarne i
niestacjonarne na:
1) Wydziale Nawigacyjnym:
a) w obszarze (wiedzy) nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie
naukowej geodezja i kartografia,
b) w obszarze (wiedzy) nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie
naukowej transport.
2) Wydziale Mechanicznym w obszarze (wiedzy) nauk technicznych, dziedzinie nauk
technicznych, dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.
1.2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
1.3. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna
ds. studiów doktoranckich, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia
doktoranckie.
1.4. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich służy odwołanie do
Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być
jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja
Rektora jest ostateczna.
2. Warunki formalne
2.1. Do odbywania studiów doktoranckich w Akademii Morskiej w Szczecinie może być
dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.
2.2. Kandydaci na studia doktoranckie składają w wyznaczonym terminie, w dziekanacie
wydziału:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
2) ankietę osobową,
3) odpis dyplomu studiów wyższych, ukończonych nadaniem tytułu zawodowego magistra
lub innego równorzędnego,
4) trzy fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm1,
5) kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego2.
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Fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów
z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz.

2.3. Kandydat na studia doktoranckie wraz z dokumentami wskazanymi w punkcie 2.2 składa
(jeśli posiada):
1) wykaz dorobku naukowego,
2) pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na objęcie opieką naukowa
kandydata,
3) deklarację przełożonego jednostki dydaktycznej o zapewnieniu obowiązkowych godzin
zajęć dydaktycznych.
2.4. Kandydaci na studia doktoranckie, będący cudzoziemcami, mogą ubiegać się o przyjęcie
na studia doktoranckie na podstawie odrębnych przepisów.
2.5. Cudzoziemiec, który uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych poza granicami Polski,
składa odpis dyplomu lub potwierdzoną notarialnie kopię tego dokumentu. W przypadku
uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy
o uznawalności wykształcenia, kandydat jest zobowiązany do nostryfikacji dyplomu.
2.6. Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego
na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula
RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
2.7. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie kandydatów cudzoziemców nieuprawnionych
do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmuje Rektor.
2.8. Informacje o terminach składania dokumentów dla poszczególnych dyscyplin naukowych
są udostępniane w dziekanacie oraz podawane:
1) na tablicach ogłoszeń dziekanatu,
2) na stronie internetowej Uczelni www.am.szczecin.pl
2.9. Limity przyjęć na studia doktoranckie wyznacza dziekan w terminie do dnia rozpoczęcia
rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście
rankingowej.
2.10. O wyniku rekrutacji kandydaci są powiadamiani listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w
trakcie rekrutacji.
3. Kryteria konkursowe
3.1. Kryterium konkursowe w przypadku studiów doktoranckich stanowi:
1) OD - wynik ukończenia studiów, ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów
wyższych (w przypadku wielu dyplomów, na dyplomie wskazanym przez kandydata),
2) RK - wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
3.2. Rada Wydziału określa:
1) szczegółową procedurę przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej wraz z jej punktacją,
2) punktację dla kryteriów konkursowych.
3.3. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich tworzy listę rankingową dla
każdej dyscypliny naukowej, zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydata punktów
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W przypadku nieposiadania dowodu osobistego kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi.

rankingowych. Liczba punktów rankingowych (LPR) uzyskanych przez kandydata obliczana
jest zgodnie z następującym wzorem:
LPR = 0,50 OD + 0,50 RK
3.4. Informacje dotyczące rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników itp., są podawane
na tablicy ogłoszeń dziekanatu wydziału.
4. Postanowienia końcowe
4.1. Sposób przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie uwzględnia szczególne potrzeby
kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.
4.2. Decyzje w sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszymi warunkami, podejmuje
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.

