
 

Uchwała nr 50/2013 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

 

 

w sprawie: powołania przez Rektora anglojęzycznych stacjonarnych, interdyscyplinarnych 

studiów doktoranckich w zakresie nauk rolniczych i leśnych (Agriculture and 

Forestry Interdisciplinary Doctoral Studies) 

 

 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 31 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat pozytywnie opiniuje utworzenie przez Rektora anglojęzycznych stacjonarnych, 

interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nauk rolniczych i leśnych na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

 

§ 2 

 

Deklarację w sprawie utworzenia studiów złożyły Wydziały: Rolnictwa i Bioinżynierii, 

Leśny, Hodowli i Biologii Zwierząt, Technologii Drewna, Ogrodnictwa i Architektury 

Krajobrazu, Nauk o Żywności i Żywieniu, Melioracji i Inżynierii Środowiska. 

 

§ 3 

 

Studia prowadzone będą w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie dyscyplin: agronomia, 

inżynieria rolnicza, biotechnologia, ochrona i kształtowanie środowiska przez Wydział 

Rolnictwa i Bioinżynierii, zootechnika przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, 

ogrodnictwo przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, technologia żywności 

i żywienia, biotechnologia przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, ochrona 

i kształtowanie środowiska przez Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska oraz 

w dziedzinie nauk leśnych w zakresie dyscyplin: leśnictwo przez Wydział Leśny, 

drzewnictwo przez Wydział Technologii Drewna. 

 

§ 4 

 

Zasady prowadzenia studiów określone są w regulaminie anglojęzycznych 

interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  R e k t o r  
 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 



 

Załącznik do uchwały 

nr 50/2013 Senatu UP 

 

REGULAMIN 

Interdyscyplinarnych anglojęzycznych studiów doktoranckich 

w zakresie nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

(Agriculture and Forestry Interdisciplinary Doctoral Studies) 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Interdyscyplinarne anglojęzyczne studia doktoranckie w zakresie nauk rolniczych 

i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zwane dalej w niniejszym 

regulaminie: studiami doktoranckimi lub ISD) podlegają Prorektorowi ds. Nauki 

i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

2. Programami ISD zajmuje się Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli siedmiu 

wydziałów, wybranych przez rady tych wydziałów. 

3. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący, a w wyjątkowych sytuacjach jego 

zastępca. Przewodniczącego i jego zastępcę powołuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy 

z Zagranicą. 

4. Kierownika ISD powołuje Rektor. Kierownikiem ISD może być osoba posiadająca co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. 

5. Obsługę administracyjną studiów prowadzi uczelniany sekretariat ISD prowadzony 

w Dziale Współpracy z Zagranicą. 

 

 

Organizacja studiów 

 

§ 2 

 

1. Studia doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym. Studia te trwają cztery lata 

(osiem semestrów) i odbywają się w języku angielskim, według przyjętego programu 

studiów, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Rozprawa doktorska 

przygotowana jest w języku angielskim. 

2. Doktorant realizuje indywidualny program badawczy pod kierunkiem opiekuna 

naukowego oraz zalicza wymagane moduły/przedmioty podstawowe, kierunkowe, 

fakultatywne i praktyki oraz seminarium. 

3. Opiekunem naukowym może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

4. Doktoranci ISD mają możliwość uzyskania stopnia naukowego: 

1) doktora nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, 

biotechnologia, ochrona i kształtowanie środowiska (Wydział Rolnictwa 

i Bioinżynierii), zootechnika (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt), ogrodnictwo 

(Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu); technologia żywności i żywienia, 

biotechnologia (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu), ochrona i kształtowanie 

środowiska (Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska); 

2) doktora nauk leśnych w dyscyplinach: leśnictwo (Wydział Leśny), drzewnictwo 

(Wydział Technologii Drewna). 



 

Zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców 

 

§ 3 

 

1. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) niżej wymienione osoby niebędące obywatelami 

polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", mogą podejmować i odbywać studia 

doktoranckie, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na 

zasadach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 

2) posiadacze ważnej Karty Polaka; 

3) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

5) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 

7) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 

na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 

(Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.); 

8) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

9) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie 

ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu. 

2. Cudzoziemcy niewymienieni w ust.1 mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie 

na podstawie: 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach; 

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 

4) decyzji Rektora. 

3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2, mogą podejmować i odbywać studia 

doktoranckie: 

1) jako stypendyści strony polskiej (określają umowy międzynarodowe); 

2) na zasadach odpłatności (decyzja Rektora); 

3) jako stypendyści strony wysyłającej. 

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie oraz uczestniczyć 

w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, jeżeli: 

1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, 

stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku 

i formie kształcenia; 



 

3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 

niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

 

 

Warunki i tryb przyjęcia kandydatów cudzoziemców na studia doktoranckie 

 

§ 4 

 

1. Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom 

ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany 

w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument 

ukończenia studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji 

dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy 

międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

2. W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, 

podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić 

zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem 

ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego 

semestru studiów. 

3. Kandydaci na studia doktoranckie składają w terminie ustalanym co roku przez Prorektora 

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą do uczelnianego sekretariatu ISD w Dziale 

Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na studia; 

2) kopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich uzyskanego w Polsce albo zalegalizowanego lub opatrzonego apostille 

dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, który w ciągu trzech 

miesięcy od rozpoczęcia studiów zostanie uznany zgodnie z przepisami w sprawie 

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na 

podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem 

ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Do kopii 

dyplomu należy dołączyć kopię wykazu ocen. Oba dokumenty powinny być 

potwierdzone notarialnie. 

3) Oryginał dyplomu lub innego dokumentu, o którym jest mowa powyżej w punkcie 2, 

powinien być dostarczony do Działu Współpracy z Zagranicą, wraz z tłumaczeniem 

na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego; 

4) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również 

świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą 

szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim; 

5) kopię paszportu; 

6) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) Curriculum vitae w języku angielskim; 

8) charakterystykę aktywności naukowej i dorobku naukowego; 

9) dwie opinie z uczelni lub miejsca zatrudnienia, charakteryzujące dorobek zawodowy 

kandydata i wskazujące jego predyspozycje do prowadzenia pracy badawczej; 



 

10) zgodę opiekuna naukowego wraz z uzgodnioną problematyką badań do przewodu 

doktorskiego i informacją o finansowaniu badań; 

11) dowód uiszczenia opłaty w Euro za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, 

wniesionej na konto Uczelni; 

12) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów 

doktoranckich; 

13) 3 zdjęcia paszportowe. 

4. Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest gotowość opiekuna naukowego do 

pokierowania badaniami i przedstawienia tematyki rozprawy doktorskiej oraz pozytywny 

wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku angielskim. 

5. Cudzoziemcy są przyjmowani na studia doktoranckie, jeżeli legitymują się dokumentem 

potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Dokumentami 

potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również świadectwa, dyplomy lub 

inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, 

w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim. 

6. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rada Programowa ISD. 

 

 

Odpłatność za studia 

 

§ 5 

 

1. Opłaty za studia ISD ustala corocznie Rektor. 

2. Opłata za każdy rok studiów wnoszona jest w formie dwóch opłat semestralnych 

w terminach: 

1) do dnia 15 września każdego roku akademickiego za semestr zimowy, 

2) do dnia 15 lutego każdego roku akademickiego za semestr letni. 

3. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku 

zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy 

uczestników kształcenia. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi. Opłaty za naukę 

podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub 

zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem 

lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych. 

 

§ 6 

 

Do odbywania studiów przez obywateli polskich przepisy niniejszego regulaminu stosuje się 

odpowiednio. W sprawach nieunormowanych w tym regulaminie zastosowanie znajdują 

przepisy Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 7 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 

przyjęcia. 

 


