Załącznik 3 do protokołu nr 14 z posiedzenia Rady Wydziału Rolnictwa i Biologii w
dniu 8. 06. 2017 roku
Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie studia doktoranckie stacjonarne
"Biologia roślin w badaniach rolniczych i podstawowych"
prowadzone w dziedzinie Nauki Rolnicze i dyscyplinie Agronomia oraz dziedzinie
Nauki Biologiczne i dyscyplinie Biologia
zatwierdzone przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie na
posiedzeniu w dn. 8. 06. 2017 r.

Rekrutacja na studia doktoranckie w SGGW odbywa się na podstawie Uchwały nr 36-2013/2014
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28. kwietnia 2014 r. w
sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne
i niestacjonarne).
Kandydaci będą składać wymagane dokumenty (wyszczególnione poniżej) w dziekanacie
Wydziału Rolnictwa i Biologii (ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój nr 13 w
przyziemiu) do 15. 09. 2017 r. (piątek).
Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się 21. 09. 2017 r. (czwartek) od godz. 1000 w Sali Rady
Wydziału Rolnictwa i Biologii (budynek 37, przyziemie) na podstawie dokumentów
dostarczonych przez kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Wykaz dokumentów, które składają osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie,
zgodnie z Uchwałą nr 36-2013/2014 Senatu SGGW w Warszawie, umieszczony jest na stronie
internetowej SGGW w Warszawie pod adresem http://www.sggw.pl/nauka/sekcja-obsluginauki/studia-doktoranckie/rekrutacja-2014-2015 .
Kandydaci składają:
1.

podanie o przyjęcie na studia doktoranckie zgodne z wzorem w załączniku nr 1 do ww
Uchwały,

2.

kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem w załączniku nr 2 ww Uchwały,

3.

zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego kandydata wg wzoru w
załączniku nr 3 ww Uchwały.

Ponadto wymagane są:
1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu
zawodowego magistra lub równorzędnego,
2. dokument pozwalający ustalić ustalić średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub studiów
jednolitych magisterskich,
3. życiorys, zawierający informacje o znajomości języków obcych, np. certyfikat, opis
zainteresowań naukowych kandydata, informacje o aktywności naukowej, w
szczególności o pracy w kołach naukowych, publikacjach, nagrodach, wyróżnieniach,
stażach krajowych i zagranicznych,
4. opinia promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub
stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy
naukowej,
5. dwie aktualne fotografie legitymacyjne o wymiarach 4,5 x 5,5 cm.
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Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia, zgodnie z Uchwałą nr 362013/2014 Senatu SGGW w Warszawie:
a. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (punkty=średnia),
b. dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt),
c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt).
Do przyjęcia na studia doktoranckie kwalifikują się kandydaci, którzy uzyskają łącznie co
najmniej 11 punktów. O przyjęciu na studia będzie decydować pozycja kandydata w
rankingu. Wyniki kwalifikacji są jawne i zostaną zamieszczone na stronie Wydziału
Rolnictwa i Biologii nie później niż 27. 09. 2017 r. Ponadto wszyscy kandydaci zostaną
pisemnie poinformowani o wyniku rekrutacji.
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