
Wydział Metali Nieżelaznych– informacja o rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie roku 

akademickim 2017/2018 w dyscyplinie Metalurgia oraz w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa 

Limit przyjęć na studia 

Stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Metalurgia oraz 
Inżynieria Materiałowa – sumarycznie 12 osób 

 
Niestacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Metalurgia oraz 
Inżynieria Materiałowa – sumarycznie 14 osób 

 Terminy i miejsce 

składania dokumentów i 

zarejestrowania się w 

systemie e-rekrutacja 

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2017 roku. 

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Metali 

Nieżelaznych, pawilon A2, p. 117 (u Pani mgr inż. Agaty Sokół) 

 Terminy egzaminów 

15 września 2017 r., godz. 10.00 , sala nr 116B, paw. A2 – 

egzamin kwalifikacyjny 

14 września 2017 r., - egzamin z języka obcego, sala nr 116B, paw. 

A2, godz. 10.00 

Kryterium kwalifikacji 

Kwalifikacja  na studia doktoranckie odbywać się będzie na postawie 

rankingu kandydatów na studia doktoranckie według kryterium 

rekrutacji określonego przez poniższy wzór: 

K= 0,4*OE+0,4*Ost +0,1*Oj +0,1*On     gdzie: 

 OE - Ocena z kolokwium kwalifikacyjnego obejmującego ustny egzamin  z 

przedmiotu kierunkowego, z którego kandydat  zamierza realizować pracę 

doktorską, 2-5 pkt. 

 Ost   - Ocena na dyplomie ze studiów II stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich,  2-5 pkt. 

 Oj  - Ocena z języka angielskiego na poziomie B2, certyfikat na poziomie C 

zapewnia maksymalną liczbę punków, 2-5 pkt. 

 On - Ocena działalności w ruchu naukowym (praca w kołach naukowych, 

udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe i inne 

wyróżnienia,) 2-5 pkt. 

Dyscyplina  

 metalurgia 

 inżynieria materiałowa                                                

Obszary tematyczne 

egzaminu/kolokwium 

kierunkowego 

 przeróbka plastyczna i metaloznawstwo 

 inżynieria materiałowa 

 metalurgia metali nieżelaznych 

 chemia i fizyka ciała stałego (dla absolwentów spoza Wydziału) 

obszar tematyczny egzaminu uzależniony jest od tematyki pracy 

doktorskiej określonej przez opiekuna naukowego 

Termin ogłoszenia   

wyników rekrutacji : 

15 września 2017 r. po zakończeniu pracy wydziałowej doktoranckiej 

komisji rekrutacyjnej. 

Kontakt: tel. 12 617 26 50 

Kierownik studiów 

doktoranckich Wydziału 

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. nadzw. AGH 

bleszcz@agh.edu.pl 

 
 
 
 


