Załącznik nr 1

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich
w roku akademickim 2018/2019
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia i zootechnika

Forma studiów:
Stacjonarne
Kierownik Studiów Doktoranckich:
p.o. kierownika dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.
tel. 071 3205780, e-mail:heliodor.wierzbicki@upwr.edu.pl
Termin i miejsce składania dokumentów:
do 31 sierpnia 2018 roku (piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00
Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 38 c, 51 – 630 Wrocław
dyscyplina biologia: pokój 358
dyscyplina zootechnika: pokój 351
Termin i miejsce egzaminu z języka obcego:
10 września 2018 roku (poniedziałek), godz. 9.00
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50 – 345 Wrocław
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
dyscyplina biologia: 14 września 2018 roku (piątek) od godz. 8.30
dyscyplina zootechnika: 14 września 2018 roku (piątek) od godz. 12.30
Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 38 c, 51 – 630 Wrocław, pokój 353
Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej:
1. Osiągnięcia i zainteresowania naukowe kandydata,
2. Temat i koncepcja pracy doktorskiej,
3. Kandydaci powinni wykazać się wiedzą z dyscypliny,
w ramach której będą realizowane studia doktoranckie.
Rozmowa może być także prowadzona w języku angielskim
.
Limit miejsc:
dyscyplina biologia: do 10 osób
dyscyplina zootechnika: do 10 osób

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:
1. Wypełniona Karta Kandydata na studia doktoranckie w Uniwersytecie Przyrodniczym we
Wrocławiu:
1.1. Kwestionariusz osobowy;
1.2. Curriculum Vitae;
1.3. Podanie;
1.4. Opinia o przydatności do pracy naukowej przygotowana przez promotora pracy magisterskiej
lub inną osobę posiadającą tytuł profesora bądź stopień doktora habilitowanego.
2. Średnia ocen ze studiów I i II stopnia bądź jednolitych magisterskich lub w przypadku
beneficjentów „Diamentowego Grantu" średnia z zaliczonych lat studiów (bez oceny pracy
dyplomowej i egzaminu dyplomowego) potwierdzone przez dziekanat.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
(nie dotyczy beneficjentów Diamentowego Grantu).
4. 3 fotografie (1 szt. - 4,5 x 6,5 cm, 2 szt. - 3,5 x 4,5 cm).
5. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na wymaganym poziomie z wykazu
stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia
2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
Kandydat, który nie posiada odpowiedniego certyfikatu przystępuje do egzaminu z języka obcego,
bądź przedstawia zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego na wymaganym poziomie
wydane przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za nauczanie języków obcych w danej uczelni.
Kandydaci, którzy posiadają certyfikat lub zaświadczenie, ale chcą wykazać się wyższym poziomem
znajomości języka niż przedstawiony na posiadanym certyfikacie, mogą dobrowolnie przystąpić do
egzaminu. Przy składaniu dokumentów w Dziekanacie należy zadeklarować chęć przystąpienia do
egzaminu z języka obcego.
Kandydaci przystępujący do egzaminów językowych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu muszą, przed przystąpieniem do egzaminu, zapoznać się z zasadami
i trybem przeprowadzenia tego egzaminu.
6. Udokumentowana charakterystyka aktywności naukowej, dorobku naukowego, odbytych staży
i praktyk zagranicznych.
7. Ewentualne dodatkowe dokumenty określone przez radę wydziału.
8. Wniosek o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta.
Zasady przyjęć:
1. Warunki przyjęcia na studia doktoranckie:
a. uzyskanie w wyniku postępowania rekrutacyjnego minimum 35 pkt,
b. obowiązkowa znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie minimum B2,
c. uzyskanie średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
a w przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu" z zaliczonych lat studiów - na
poziomie minimum 3,5.
2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów, w oparciu o liczbę
punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Na tej podstawie komisja podejmuje
decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie, w ramach limitu miejsc.
3. W przypadku gdy na ostatnim miejscu ww. listy rankingowej znajdować się będzie dwóch lub
więcej kandydatów, którzy uzyskali w postępowaniu rekrutacyjnym taką samą liczbę punktów,
kryterium rozstrzygającym o przyjęciu na studia będzie liczba punktów uzyskanych za rozmowę
kwalifikacyjną, a w dalszej kolejności za aktywność naukową, odbyte staże i praktyki zagraniczne.

Szczegółowe zasady punktacji:
1. średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
wprzypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu" obowiązuje średnia z zaliczonych
lat studiów (średnia nie niższa niż 3,5); p1 (nie więcej niż 10 pkt.)
4,8 – 5,0
4,5 - 4,7
4,2 – 4,4
3,9 – 4,1
3,6 – 3,8
3,5

10 pkt
9 pkt
8 pkt
7 pkt
6 pkt
5 pkt

2. ocena na dyplomie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ocena nie
niższa niż 3,5); p2 (nie więcej niż 10 pkt.)
bardzo dobry
dobry plus
dobry
dostateczny plus

10 pkt.
9 pkt.
8 pkt.
6 pkt.

3. Znajomość nowożytnych języków obcych; p3 (nie więcej niż 10 pkt.)
a) język obcy – obowiązkowy
Poziom
Punktacja
B2
3
C1
5
C2
7
b) drugi język obcy - punktacja dodatkowa
Poziom
Punktacja
B2
1
C1
2
C2
3
4. aktywność naukowa; p4 (nie więcej niż 10 pkt.)
(artykuły, postery, referaty i komunikaty naukowe)
1 publikacja w czasopiśmie z JCR - 5 pkt.
1 publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie - 3 pkt.
1 referat wygłoszony na sejmiku SKN lub na konferencji naukowej - 2 pkt.
1 poster lub komunikat naukowy - 1 pkt.
5. odbyte staże i praktyki zagraniczne; p5 (nie więcej niż 10 pkt.)
(udokumentowane odpowiednimi poświadczeniami i certyfikatami)
2 pkt. za I m-c stażu naukowego lub zawodowego odbytego za granicą,
1 pkt za 1 m-c praktyki odbytej za granicą.
6. rozmowa kwalifikacyjna; p6 (nie więcej niż 15 pkt.)
7. beneficjenci „Diamentowego Grantu" dodatkowo otrzymują w procesie rekrutacji - 15 pkt.

