
Tryb ubiegania się kandydatów na studia doktoranckie: 

§1 

1. Instytut prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w 

dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinach: zootechnika oraz technologia żywności i 

żywienia, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum 

Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”. 

2. Nabór o którym mowa w ust. 1 odbywa się w drodze konkursu. 

3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie kwalifikacji II stopnia 

lub statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”. 

 

§2 

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są następujące 

dokumenty:  

1. Podanie wraz z określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć 

wraz ze wskazaniem tematu badań, do którego aplikuje; 

2. Opinia promotora pracy magisterskiej lub samodzielnego pracownika naukowego; 

3. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1); 

4. Kserokopia dowodu osobistego; 

5. 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;  

6. CV; 

7. 3 podpisane fotografie (4,5 x 5,5); 

8. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzających uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra lub równorzędnego lub zaświadczenie ukończenia studiów;   

9. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen 

ze studiów (jeśli mają charakter dwustopniowy - ze studiów I  i II stopnia); 

10. Informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat; 

11. Opis zainteresowań naukowych kandydata; 

12. Informację o aktywności naukowej kandydata w szczególności o publikacjach, pracy w 

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

 



§3 

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć do dnia 1 lipca 2016 roku. 

 

Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 

studia doktoranckie 

§4 

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: 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Egzamin kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony w dniu 6 lipca 2016r. 

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego 

§5 

1.Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu. 

2.Ocena kandydatów jest dwustopniowa: 

a) w pierwszym etapie Komisja ocenia złożone dokumenty pod względem formalnym i 

merytorycznym (brane pod uwagę są średnia ocen na studiach, ocena na dyplomie, dyplom z 

wyróżnieniem, publikacje naukowe i popularnonaukowe, uzyskanie „Diamentowego Grantu”, 

udział w konferencjach, działalność w kole naukowym, organizacja imprez naukowych i 

popularno-naukowych, certyfikaty znajomości języka angielskiego oraz dokumenty 

poświadczające inne umiejętności przydatne w czasie studiów doktoranckich, staże w 

ośrodkach naukowych poza uczelnią, w szczególności za granicą, praca w zakładzie 

naukowym, itp.); 

b) w drugim etapie Komisja przeprowadza egzamin kwalifikacyjny, w którym może 

uczestniczyć potencjalny opiekun naukowy kandydata (samodzielny pracownik naukowy).  

§6 

Wynikiem pracy Komisji Rekrutacyjnej jest lista rankingowa kandydatów przedstawiana 

Dyrektorowi Instytutu. 

§7 

Kandydaci nie posiadający tytułu magistra w dniu rozmowy kwalifikacyjnej mogą być 

zakwalifikowani na studia od 1 października danego roku warunkowo, o ile tytuł magistra 

otrzymają przed 15 sierpnia 2016 roku. 

§8 

Lista osób przyjętych na studia doktoranckie ogłaszana jest na stronie internetowej Instytutu 

w dniu 8.07.2016r. 

§9 



Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora Instytutu w terminie 

czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie 

naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.  

§10 

Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia 

ślubowania.  


