AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
im. Stanisława STASZICA
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 23
tel. +48 12 617-27-07

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE
NA WYDZIALE ODLEWNICTWA
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
ogłasza rekrutację na I rok czteroletnich Stacjonarnych Studiów Doktoranckich

pt. „TEORIA I TECHNOLOGIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH”
prowadzonych w roku akademickim 2017/2018
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Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2017 r.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Odlewnictwa AGH,
30-059 Kraków, ul. Reymonta 23, pok. 124 , tel. +48 12 617-27-07, oraz zarejestrować się
w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie: https://rekrutacja.doktoranci.agh.edu.pl/
Termin i miejsce kolokwium kwalifikacyjnego:
18 września 2017 r. ( poniedziałek ) Wydział Odlewnictwa, I p., sala nr 118, godz. 9.00.
Postępowanie kwalifikacyjne
Obszar tematyczny kolokwium kwalifikacyjnego:
 fizyka, chemia lub matematyka– w zakresie nauczania w szkołach wyższych dla absolwentów spoza
Wydziału Odlewnictwa,
 zagadnienia z technologii odlewnictwa w zakresie szkoły wyższej dla absolwentów Wydziału
Odlewnictwa.
Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów według
kryterium rekrutacji określonego Uchwałą 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.
Data i miejsce ogłoszenia zakończenia rekrutacji i sposób informowania zainteresowanych:
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 18 września 2017 r. o godz. 12.00,
Wydział Odlewnictwa, I p. sala 118.
Kandydat na stacjonarne studia doktoranckie powinien złożyć w podanym wyżej terminie
następujące dokumenty:
 kartę kwalifikacyjną (druk do pobrania ze strony: www.agh.edu.pl/doktoranci/rekrutacja),
 kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ze strony: www.agh.edu.pl/doktoranci/rekrutacja),
 CV (Curriculum Vitae),
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych jednolitych magisterskich lub I i II stopnia,
 indeksy ukończonych studiów wyższych lub suplementy,
 pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki (potencjalny przyszły promotor rozprawy
doktorskiej).
Pisemna rekomendacja wystawiona kandydatowi powinna zawierać:

uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta,

deklarację zapewnienia doktorantowi opieki naukowej,

zapewnienie warunków pracy naukowej i badań,

sformułowanie tematyki badawczej,

źródło i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta,

zapewnienie minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych.
 pisemną deklarację kierownika katedry o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry,
 zaświadczenie lekarskie,
 jedno podpisane zdjęcie legitymacyjne,
 zobowiązanie zakładu pracy do pokrycia kosztów uczestnictwa w studiach doktoranckich.

Studia mogą być prowadzone także w języku angielskim.
Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale:
dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. nadzw. AGH, tel. +48 12 6172707, 6172762 email:ez@agh.edu.pl

