Warszawa, 25. września 2017 r.
Wyciąg z protokołu
z posiedzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rolnictwa i Biologii,
prowadzącej postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie pn: ”Biologia roślin w
badaniach rolniczych i podstawowych”, które odbyło się w dniu 21. września 2017 r. w
Warszawie w składzie:
1. Dr hab. Agnieszka-Gniazdowska-Piekarska, przewodnicząca Komisji
2. Dr hab. Barbara Łotocka, kierownik studiów doktoranckich, sekretarz Komisji
3. Prof. Dr hab. Zbigniew Wyszyński
4. Dr hab. Wojciech Borucki
5. Dr hab. Tomasz Stępkowski
6. Mgr Joanna Leśniewska, przedstawicielka doktorantów
Komisja zaprosiła na posiedzenie następujących przedstawicieli jednostek wydziałowych w
charakterze konsultantów: Dr Małgorzata Dudkiewicz (Katedra Doświadczalnictwa i
Bioinformatyki), Dr Anita Wiśniewska (kierownik Katedry Fizjologii Roślin i Nasiennictwa),
dr hab. Wojciech Stępień (Katedra Nauk o Środowisku Glebowym), Dr Sławomir
Orzechowski (kierownik Katedry Biochemii), Dr Mirosław Sobczak (kierownik Katedry
Botaniki).
Kandydaci na doktorantów złożyli w terminie dokumenty pozwalające na przeprowadzenie
postępowania rekrutacyjnego. Wpłynęło 13 podań. W postępowaniu rekrutacyjnym wzięło
udział 12 Kandydatów.
Komisja ustaliła średnią ocen z toku studiów Kandydatów (liczba punktów do zdobycia
równa uzyskanej średniej ocen) oraz oceniła dotychczasową aktywność naukową
Kandydatów (ocena w skali 0-5 pkt) i Ich wypowiedzi w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
(skala 0-10 pkt ).
Kandydaci przedstawiali swoje dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia związane ze
studiami i wykonywaniem pracy magisterskiej. Prezentowali także swoje zainteresowania
naukowe oraz założenia pracy doktorskiej.
Na podstawie uzyskanej przez poszczególnych Kandydatów liczby punktów sporządzono
listę rankingową. Warunkiem przyjęcia na studia jest, zgodnie z odnośnym regulaminem,
zdobycie co najmniej 11pkt.
Komisja zdecydowała o przyjęciu na studia doktoranckie dziesięciu osób, które uzyskały co
najmniej 11 pkt i odmówiła przyjęcia trzech osób. Jedna osoba, uzyskała wynik znacząco
niższy od wymaganych 11 pkt, o czym zadecydował brak aktywności naukowej w toku
studiów oraz niezadowalająca orientacja w tematyce planowanych badań. Dwie osoby nie
były klasyfikowane.
Lp.

Nazwisko i Imię

Decyzja komisji o przyjęciu na studia
doktoranckie

1 Baranowski Bartosz

przyjęty

2 Deszcz Bartłomiej

przyjęty

3 Dębska Katarzyna

przyjęta

4 Janicka-Turyk Maria

przyjęta

5 Kiljanek Honorata

przyjęta

6 Kowalczyk Aleksandra

przyjęta

7 Masionek Michał

przyjęty

8 Panek Ewa

przyjęta

9 Pędrak Michał

przyjęty

10 Prończuk Martyna

przyjęta

11 Kazberuk Witold

nie przyjęty

12 Komorowski Artur

nie przyjęty

13 Wyżewski Zbigniew

nie przyjęty

