
ZARZĄDZENIE Nr 35/2022 

Rektora Politechniki Koszalińskiej 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia harmonogramu i zakresu rekrutacji 

do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej 

roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie „Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku 

akademickim 2022/2023”, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 32/2022 Senatu 

Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 marca 2022 r., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Ogłasza się nabór wniosków o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej. 

§ 2 

1. Ustala się harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej: 

1)  1-16 września 2022 r. – składanie dokumentów, 

2)  17-22 września 2022 r. – rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów, 

3)  23 września 2022 r. – opublikowanie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do 

przyjęcia, 

4)  30 września 2022 r. – opublikowanie listy osób przyjętych. 

2. Harmonogram rekrutacji, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie ze względu na 

sytuację epidemiczną w kraju. 

§ 3 

1. Dokumenty rekrutacyjne, o których jest mowa w § 4 „Zasad rekrutacji do Szkoły 

Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2022/2023”, należy składać 

w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej w terminie określonym w § 2 niniejszego 

Zarządzenia.  
2. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu. 

§ 4 

1. Łączny limit miejsc w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej wynosi 50, 

z podziałem na poszczególne dyscypliny naukowe: 

1) Automatyka, elektronika i elektrotechnika – 10 miejsc, 

2) Inżynieria mechaniczna – 15 miejsc, 

3) Inżynieria lądowa i transport – 4 miejsca, 

4) Ekonomia i finanse – 10 miejsc, 

5) Nauki o polityce i administracji – 6 miejsc, 

6) Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki – 5 miejsc. 

2. Poza limitem, o którym jest mowa w ust. 1, dopuszcza się przyjęcie do Szkoły 

Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej laureatów programów Diamentowy Grant oraz 

Doktorat Wdrożeniowy. 

3. Nabór kandydatów na poszczególne dyscypliny naukowe, o których jest mowa w ust. 1, 

będzie realizowany po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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