
Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne środowiskowe Studia Doktoranckie            

pn. „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” 

Studia przeznaczone są dla lekarzy weterynarii, biotechnologów, biologów, zootechników. 

Kandydaci powinni składać do dnia 31 maja 2016 następujące dokumenty w Biurze 

KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, SGGW w Warszawie, 

Nowoursynowska 159, bud. Nr 24, pok. 134.   

1. Podanie wraz z określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć 
wraz ze wskazaniem tematu badań do którego aplikuje (załącznik nr 1 do Uchwały 
SGGW). 

2. Opinia promotora pracy magisterskiej lub samodzielnego pracownika naukowego o 
predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej. 

3. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 do Uchwały SGGW), 
4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów 

doktoranckich w wyżej wymienionej dziedzinie. Kandydaci niepełnosprawni składają 
dodatkowo: informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o 
niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o 
niepełnosprawności,  

5. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. 
certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego, informację o aktywności 
naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, 
wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań 
naukowych kandydata, 

6. 2 podpisane fotografie (4,5 x 5,5), 
7. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez 

właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego 
magistra lub równorzędnego,   

8. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen 
ze studiów (jeśli mają charakter dwustopniowy - ze studiów I  i II stopnia), 

9. Informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat, 
10. Opis zainteresowań naukowych kandydata, 
11. Informację o aktywności naukowej kandydata w szczególności o publikacjach, pracy w 

kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych. 
 

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich nastąpi na podstawie wyników postępowania 

rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc określonych przepisami wewnętrznymi Konsorcjum KNOW 

o utworzeniu danych studiów doktoranckich. Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia: 

a. Wyniki egzaminu wstępnego, w tym planów badawczych – max. 40% pkt.  

 ocena bardzo dobra - 5 pkt., 

 ocena dobra plus - 4 pkt., 

 ocena dobra - 3 pkt., 

 ocena dostateczna plus - 2 pkt., 

 ocena dostateczna - 1 pkt. 
b. Średnia ocen ze studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - max. 40% pkt. 

 ocena bardzo dobra - 5 pkt., 

 ocena dobra plus - 4 pkt., 

 ocena dobra - 3 pkt., 

 ocena dostateczna plus - 2 pkt., 

 ocena dostateczna - 1 pkt. 
c. Dotychczasowe dokonania naukowe, w tym w szczególności publikacje naukowe - max. 

20% pkt. 



 dorobek naukowy wyróżniający (przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie z IF, 
laureat „Diamentowego Grantu”, działalność w Kole Naukowym, przynajmniej jedna 
publikacja)- 5 pkt., 

 dorobek naukowy bardzo dobry (działalność w Kole Naukowym, przynajmniej jedna 
publikacja)- 4 pkt., 

 dorobek naukowy dobry (działalność w Kole Naukowym, przynajmniej jedno 
doniesienie konferencyjne)- 3 pkt., 

 dorobek naukowy przeciętny (działalność w Kole Naukowym lub przynajmniej jedno 
doniesienie konferencyjne) - 2 pkt., 

 dorobek naukowy słaby (działalność naukowa w mniejszym wymiarze niż w 
powyższych) - 1 pkt., 

 brak dorobku naukowego - 0 pkt. 

 


