Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie
w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w latach 2016-2019
§1
1. Uchwała określa warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie
w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, prowadzone w formie studiów
stacjonarnych.
2. Terminarz postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie ustala Dyrektor
PIWet-PIB.
3. Limit miejsc na studia doktoranckie określony jest przepisami wewnętrznymi
Konsorcjum KNOW.
§2
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
PIWet-PIB.
2. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rekrutacyjnej powołuje
Dyrektor nie później niż na 2 miesiące przed postępowaniem rekrutacyjnym.
§3
Skład komisji rekrutacyjnej zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie na stronie internetowej PIWet-PIB co najmniej na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.
§4
1. Uchwały komisji rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Posiedzenia komisji są protokołowane, a protokoły podpisywane przez
przewodniczącego i członków komisji.
§5
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych,
2) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników,
3) sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania rekrutacyjnego i przekazanie
go Dyrektorowi.

§6
Celem postępowania rekrutacyjnego jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów na
studia doktoranckie poprzez ocenę ich wiedzy i umiejętności oraz sporządzenie na tej
podstawie listy rankingowej kandydatów.
§7
Studia przeznaczone są dla lekarzy weterynarii, biotechnologów, biologów,
zootechników, technologów żywności, farmaceutów, chemików i mikrobiologów.
§8
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej
Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna
Żywność”, składa następujące dokumenty:
1) podanie wraz z określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych
osiągnięć,
2) kwestionariusz osobowy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do
niniejszej Uchwały,
3) kserokopia dowodu osobistego,
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,
6) 3 podpisane fotografie (4,5 x 5,5),
7) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzających uzyskanie tytułu
zawodowego magistra lub równorzędnego lub zaświadczenie ukończenia studiów,
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,
12) akceptacja kierownika tematu o możliwości udziału w projekcie z podaniem
dyscypliny w jakiej będzie realizowana praca doktorska.
§9
Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia:
1) średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia =
punkty),
2) dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.),
3) wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.; za prezentację w języku angielskim
dotyczącą tematyki badawczej kandydata: 0-5 pkt., rozmowa kwalifikacyjna: 0-5
pkt.),
4) laureaci diamentowego grantu otrzymują dodatkowe 5 pkt.

§10
1. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu
rekrutacyjnym komisja rekrutacyjna tworzy w malejącej kolejności uzyskanej liczby
punktów listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów
w ramach limitu miejsc.
2. Listę rankingową wraz z liczbą punktów przyznanych za każdy element oceny
kandydata, ogłasza się niezwłocznie na stronie internetowej PIWet-PIB.
3. Kandydat, który zauważy oczywiste omyłki w ogłaszanej liście rankingowej zgłasza
to w ciągu trzech dni od dnia ogłoszenia komisji rekrutacyjnej. Komisja dokonuje
ewentualnego sprostowania, które to sprostowanie zamieszcza w protokole.
§11
1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego komisja sporządza protokół. W protokóle
tym wpisuje się: liczbę punktów przyznanych za każdy element oceny, wynik końcowy
oceny oraz listę kandydatów proponowanych do przyjęcia na studia. Protokół podpisuje
przewodniczący i członkowie komisji.
2. Przewodniczący komisji przekazuje protokół niezwłocznie Dyrektorowi PIWet-PIB.
§12
1. Decyzję Komisji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doktoranckie doręcza się
kandydatowi na piśmie, za pokwitowaniem, a w przypadku, gdy decyzja przesłana jest
pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo komisja ogłasza listę osób
przyjętych na studia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie PIWetPIB.
2. Od w/w decyzji kandydatowi służy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
odwołanie do Dyrektora PIWet-PIB. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji.
§13
Niniejsze warunki i tryb rekrutacji zostają podane do publicznej wiadomości poprzez
ich ogłoszenie na stronie internetowej PIWet-PIB do dnia 30 kwietnia roku
kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki.

