Critérios de Seleção/Seriação (3.º Ciclo) Selection Criteria (3rd Cycle/PhD)
Curso
Course
Grau
Degree
Regime

Sistemas Sustentáveis de Energia
Sustainable Energy Systems
Doutoramento
PhD Programme
Contingente Geral
General Regime

Critérios
Criteria

Especificação
Specification

Currículo Académico
(Academic Curriculum)

50%

Currículo Profissional
(Professional Curriculum)

20%

Carta de Motivação
(Motivation Letter)

15%

Cartas de
Recomendação
(Recommendation
Letters)
Graduate Record
Examinations (opcional)

x

Estudante Internacional
International Student

x

13%

2%

Observações
Notes
Estes critérios são agregados usando a seguinte fórmula: Pontuação Integrada = (50*AR+20*CV+15*ML+13*RL+2*GRE)*MF
MF - Fator de afinidade temática (0 a 1), que traduz o nível de alinhamento temático entre a formação académica, interesses do
candidato (declarados na carta de motivação) e as valências disponíveis no PDSSE.
Os candidatos poderão ser sujeitos a uma entrevista* para aferir o seu nível de compreensão e comunicação em língua inglesa,
que poderá ter lugar presencialmente ou através de videoconferência. A identificação de dificuldades significativas a este nível
poderá ditar a não-aceitação no ciclo de estudos.
*A chamada para a entrevista será realizada por e-mail para o endereço indicado na candidatura.
Apenas poderão ser admitidos os candidatos com nota de seriação igual ou superior a 130 valores (escala numérica de 0-200).
Critério de desempate de candidatos:
1º Classificação da Carta de Motivação.
2º Classificação do Currículo Académico.

These criteria are aggregated using the following formula: Integrated Score = (50*AR+20*CV+15*ML+13*RL+2*GRE)*MF
MF- Thematic affinity factor (0 to 1), which corresponds to the closeness between the applicant’s academic background and
interests (declared in the motivation letter) and the fields available in PDSSE.
Applicants may undergo an interview* to assess their level of understanding and communication in English. The interview may
be held face to-face or by videoconference. If significant difficulties are detected at this level, this may determine the nonadmission to the cycle of studies.
* The interview will be scheduled by e-mail sent to the e-mail address indicated in the application.
Only applicants with a ranking grade equal to, or higher than, 130 (out of 200) will be admitted.
Applicants tie-breaking criterion:
1st Assessment of the motivation letter.
2nd Assessment of the academic record.

