
Uchwała nr XVII / 4 / 2018 

Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu 

z dnia 23 marca 2018 r. 

 

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia  

doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 

 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii w roku akademickim 2018/2019 będzie 

rekrutował na studia doktoranckie według następujących warunków i trybu: 

 

§ 1 

Studia doktoranckie są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w 

dziedzinie nauk rolniczych, w następujących dyscyplinach naukowych: 

 agronomia 

 biotechnologia 

 inżynieria rolnicza  

 ochrona i kształtowanie środowiska. 

Do procesu rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy ukończyli kierunki 

studiów zbieżne z dziedziną oraz dyscypliną realizowaną na Wydziale. 

 

§ 2 

Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne i trwają cztery lata. Niestacjonarne 

studia doktoranckie trwają cztery i są płatne, przy czym wysokość opłaty zostanie 

ustalona przez Rektora w terminie do 31.05.2018 roku. Kandydaci na studia 

doktoranckie stacjonarne mogą się ubiegać o stypendium doktoranckie.   

 

§ 3 

Rekrutacje na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadza 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w terminie określonym w ogłoszeniu o 

rekrutacji, a podanym do 15.06.2018. 

§ 4 

Liczba słuchaczy na studiach stacjonarnych limitowana jest liczbą stypendiów 

doktoranckich, co znaczy, że nie mniej niż 50% ogólnej liczby uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich na wydziale powinno otrzymać stypendia. 

Liczba stypendiów doktoranckich przyznanych dla I roku SD prowadzonych przy 

WRiB na rok akademicki 2018/2019 wynosi 9. Jednocześnie liczba słuchaczy 

stacjonarnych nie może być mniejsza od liczby uczestników niestacjonarnych.  

 

§ 5 

Doktoranci stacjonarni pobierający stypendium doktoranckie lub zwiększenie 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej zobowiązani są do 

odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni w 



wymiarze 60 godzin rocznie. Doktoranci stacjonarni nieotrzymujący stypendium 

oraz doktoranci niestacjonarni odbywają praktyki dydaktyczne w wymiarze 

odpowiednio 30 i 10 godzin rocznie. 

 

 

§ 6 

Na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii podczas postępowania rekrutacyjnego 

kandydaci na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do 

złożenia następujących dokumentów: 

1. Podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie Stacjonarne lub Niestacjonarne 

2. Życiorys (CV) 

3. Kwestionariusz osobowy z 3 zdjęciami 

4. Dokument z wyliczoną średnią ze studiów na II stopniu kształcenia 

(preferowani kandydaci ze średnią co najmniej 4.0) oraz odpis dyplomu 

magisterskiego.   

5. Deklaracje:  

 Opiekuna naukowego i Kierownika Jednostki o finansowaniu badań 

naukowych doktoranta i przewodu doktorskiego ze środków będących w 

dyspozycji jednostki oraz zabezpieczeniu godzin dydaktycznych 

prowadzonych przez doktoranta  

 Opiekuna pracy doktorskiej o podjęciu opieki naukowej nad doktorantem 

 Kandydata o wyborze języka (opcjonalnie należy przedstawić certyfikaty 

znajomości języka kongresowego podane w Rozporządzeniu MNiSW z 22 

września 2011r.) 

6. Opinię promotora pracy magisterskiej. 

7. Autoreferat oraz dokumenty świadczące o aktywności naukowej kandydata.  

8. Pisemny projekt pracy doktorskiej uzgodniony z przyszłym promotorem, 

uwzględniający temat pracy i jej koncepcję. 

9. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia przez 

Kandydata Studiów Doktoranckich w ramach wybranej dyscypliny. 

10. Podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego (dla zainteresowanych). 

11. Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim (dla zainteresowanych). 

 

§ 7 

Kandydat na studia doktoranckie stacjonarne lub niestacjonarne zostanie przyjęty 

na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas postępowania 

kwalifikacyjnego, a wynikających z: 

1. Oceny rozmowy kwalifikacyjnej (do 40 punktów), obejmującej:  

 autoprezentację 

 ogólną orientację w problematyce specjalności naukowej, w której będzie 

wykonywana rozprawa doktorska 

 prezentacje projektu pracy (ogólny zarys problematyki pracy doktorskiej w 

oparciu o literaturę z uwzględnieniem celu i założeń metodycznych)  



2. Oceny osiągnięć kandydata (do 40 punktów), obejmującej: 

 średnią ocen ze studiów na II stopniu kształcenia 

 opinię opiekuna pracy magisterskiej 

 udokumentowane informacje na temat: udziału w pracach kół naukowych, 

konferencjach i sympozjach, publikowanych artykułów, ukończonych 

kursów, staży i praktyk 

3. Ocena znajomości języka kongresowego (do 20 punktów). 

 

§ 8 

Szczegółowy sposób punktacji w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi 

załącznik do niniejszej Uchwały.  

 

§ 9 

O przyjęciu kandydata na studia doktoranckie decyduje uzyskanie przez niego 

podczas postępowania rekrutacyjnego minimum 50% łącznej sumy punktów, 

przy czym niezdanie egzaminu językowego uniemożliwia takie przyjęcie. 

Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia doktoranckie przysługuje  

prawo odwołania do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni w terminie 14 dni od 

daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być wyłącznie wykazanie 

naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.  

 

§ 10 

W przypadków projektów badawczych, których realizacja przewiduje udział 

doktoranta jako wykonawcy i dla którego zabezpieczono środki finansowe na 

stypendium oraz pokrycie kosztów przewodu doktorskiego, dopuszcza się 

możliwość rekrutacji w innym terminie niż ten przewidziany w normalnym trybie, 

a podanym w ogłoszeniu o rekrutacji. Zasady rekrutacji i wymogi w stosunku do 

kandydatów pozostają takie same, jak w rutynowym postepowaniu. W tym 

wypadku Dziekan może podjąć decyzję o poszerzeniu grona członków 

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o Kierownika grantu. 

 

 

       §11 

 

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.  

 

 

            

         Dziekan  

 

          Prof. dr hab. Anna Kryszak 

 

 



   
Załącznik do Uchwały nr XVII / 4 / 2018 

 

KARTA OCENY KANDYDATA 

  

Imię i nazwisko 

 

Ukończona 

uczelnia 

Średnia ocen ze 

studiów II stopnia 

Wybrany język 

    

Proponowany temat pracy 

doktorskiej:  

 

Proponowany opiekun naukowy:   

Katedra realizacji pracy 

doktorskiej  

 

  

I. OCENA ROZMOWY 

KWALIFIKACYJNEJ   

Skala punktowa Przyznana liczba punktów 

1. Autoprezentacja  5 (słaba) 10 (dobra)  

15 (bardzo dobra) 
 

………………………… 

2. Ogólna orientacja w 

problematyce 

specjalności naukowej, w której 

będzie wykonywana rozprawa 

doktorska 

5 (słaba) 10 (dobra)  

15 (bardzo dobra) 
 

 

………………………. 

3.Projekt pracy – ogólny zarys 

problematyki pracy doktorskiej w 

oparciu o literaturę z uwzględnieniem 

celu i założeń metodycznych 

6 (słaby)  8 (dobry)  

 10 (bardzo dobry) 
 

 

 

………………………….. 

 

 SUMA PUNKTÓW Z I CZĘŚCI                                                                              …………………………                                      

                                                       

II. OCENA OSIĄGNIĘĆ 

KANDYDATA 

Skala punktowa  

1. Średnia ocen ze studiów na II 

stopniu kształcenia  

18-19 - (4,00-4,24)  

20-21 - (4,25-4,49) 

22-23 - (4,50-4,74)  

24-25 - (4,75-5,00) 

 

 

 

……………………………. 

2. Opinia opiekuna pracy 

magisterskiej 

3 (słaba) 4 (dobra)  

5 (bardzo dobra) 
 

…………………………. 

3. Udokumentowane informacje na 

temat: udziału w pracach kół 

naukowych, konferencjach i 

sympozjach, publikowanych 

artykułów, ukończonych kursów, 

staży i praktyk 

 

 

Maksymalnie 10 pkt. 

 

 

 

 

 

……………………………… 

 SUMA PUNKTÓW Z II CZĘŚCI                                                                             …………………………                                 

 

III. OCENA ZNAJOMOŚCI 

JĘZYKA KONGRESOWEGO 

5 (słaba) 10 (wystarczająca) 

15 (dobra) 20 (bardzo dobra) 
 

……………………….. 

SUMA PUNKTÓW Z III CZĘŚCI                                                                         …………………………                                      

                                                       

IV. OCENA KOŃCOWA    

ZŁA 

(mniej niż 50 punktów) 
SŁABA 

(50 - 66 punktów) 
DOBRA 

(67 - 83 punktów) 
BARDZO DOBRA 

(84 - 100 punktów) 

                                                                                                         

                                                                                         

                                                                                                                ........................................................... 

                                                                                                                   Podpis członka Komisji  

 


