Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny

1. Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym PŁ jest
spełnienie łączne trzech warunków:
• uzyskanie oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów magisterskich co
najmniej dobry (cztery) lub finansowania w ramach programu „Diamentowy
Grant”;
• uzyskanie łącznej liczby punktów za ocenę końcową oraz rozmowę
kwalifikacyjną wynoszącej co najmniej 101, przy czym w każdej z trzech kategorii
rozmowy kwalifikacyjnej kandydat musi uzyskać liczbę punktów różną od zera;
• przedstawienie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zgody kierownika jednostki
organizacyjnej prowadzącej studia na wykonywanie proponowanej przez
kandydata pracy doktorskiej w tej jednostce.
2. Za bardzo dobry wynik postępowania rekrutacyjnego, uznaje się łączną liczbę
punktów za ocenę końcową oraz rozmowę kwalifikacyjną większą lub równą 150
pkt.
3. Przeliczenie ocen z dyplomu na punkty odbywa się według poniższych tabel.
3.1. W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:
Poziom w skali
ocen
I (najwyższy)
II
III
IV

Ocena wpisana w dyplomie ukończenia Liczba punktów
studiów *
celujący, sześć
100
bardzo dobry, pięć
92
ponad dobry, dobry plus, plus
84
dobry, cztery i pół
dobry, cztery
76

* Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów
pierwszego stopnia

3.2. W przypadku skali ocen zawierającej pięć poziomów:
Poziom w skali ocen
I (najwyższy)
II
III

Ocena wpisana w dyplomie
ukończenia studiów*
bardzo dobry, pięć
ponad dobry, dobry plus, plus
dobry, cztery i pół
dobry, cztery

Liczba
punktów
100
90
80

* Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów
pierwszego stopnia

4. Na końcowy wynik rozmowy kwalifikacyjnej składają się oceny w trzech
kategoriach:

90-924 Łódź,

Żeromskiego 116, budynek A 27

tel. 042 631 31 00, tel./ fax 042 631 31 03, e-mail deanchem@adm.p.lodz.pl, www.chemia.p.lodz.pl

Kategoria
ocena dotychczasowych osiągnięć i dorobku naukowego
kandydata
(Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” otrzymują
maksymalną liczbę punktów)
ocena zainteresowań naukowych i proponowanego przez
kandydata zakresu badań (Beneficjenci programu
„Diamentowy Grant” otrzymują maksymalną liczbę
punktów)
ocena kompetencji językowych kandydata: czytanie i
rozumienie tekstu chemicznego w języku angielskim

Liczba punktów
liczba całkowita z
przedziału 0-40

liczba całkowita z
przedziału 0-40

liczba całkowita z
przedziału 0-20

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali w postępowaniu kwalifikacyjnym
liczbę co najmniej 101, przekracza limit miejsc na Studiach Doktoranckich na Wydziale
Chemicznym PŁ, kandydaci przyjmowani są w kolejności liczby uzyskanych punktów.

