Uchwała nr 158/2014
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie
w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 196 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) i § 27
ust. 1 pkt 9 w związku z § 58 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego oraz § 9-11
Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
stanowiącego załącznik do uchwały Senatu UP w Poznaniu nr 346/2012 z dnia 25 kwietnia
2012 r., Senat postanawia, co następuje:
§1
1. Na studia doktoranckie mogą być przyjęci kandydaci legitymujący się tytułem
zawodowym magistra lub równorzędnym, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku
zbieżnym z dyscypliną naukową, w której zakresie realizowane będą studia doktoranckie
na wybranym wydziale oraz spełnią warunki rekrutacji.
2. W roku akademickim 2014/2015 przeprowadzona będzie rekrutacja na I rok studiów
doktoranckich stacjonarnych i I rok studiów doktoranckich niestacjonarnych na
Wydziałach: Rolnictwa i Bioinżynierii; Leśnym; Hodowli i Biologii Zwierząt; Technologii
Drewna; Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu; Nauk o Żywności i Żywieniu oraz
Melioracji i Inżynierii Środowiska, prowadzących studia doktoranckie w zakresie:

Wydział
1. Wydział Rolnictwa
i Bioinżynierii

2. Wydział Leśny

Dziedzina nauki /
dyscyplina nauki
Nauki rolnicze /
1) agronomia
2) biotechnologia
3) ochrona
i kształtowanie
środowiska
4) inżynieria rolnicza
Nauki leśne / leśnictwo
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Problematyka naukowa
odpowiadająca dyscyplinom
naukowym

botanika leśna
dendrometria
ekonomika leśnictwa
entomologia leśna
fitopatologia leśna
gospodarka wodna w lasach
hodowla lasu
inżynieria leśna
łowiectwo
ochrona lasu

3. Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

Nauki rolnicze /
zootechnika
2. Nauki biologiczne /
biologia
4. Wydział Technologii
Nauki leśne /
Drewna
drzewnictwo
5. Wydział Ogrodnictwa
Nauki rolnicze /
i Architektury Krajobrazu ogrodnictwo

6. Wydział Nauk
o Żywności i Żywieniu
7. Wydział Melioracji
i Inżynierii Środowiska

1.

Nauki rolnicze /
1) technologia
żywności i żywienia
2) biotechnologia
Nauki rolnicze /
ochrona i kształtowanie
środowiska

techniki prac leśnych
urządzanie lasu
użytkowanie lasu
hodowla i biologia zwierząt

mechaniczna technologia drewna
chemiczna technologia drewna
biologia w ogrodnictwie
podstawy biologiczne
i agrotechniczne ogrodnictwa
ochrona i kształtowanie środowiska
i krajobrazu
odpowiadająca dyscyplinom
naukowym

kształtowanie i ochrona
ekosystemów lądowych i wodnych
kształtowanie i ochrona zasobów
glebowych i wodnych
gospodarowanie wodą
w środowisku
przepływ energii i obieg materii
w środowisku przyrodniczym

§2
1. Liczba miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich
prowadzonych przez poszczególne wydziały uzależniona jest od możliwości kadrowych
wydziału, możliwości finansowania badań naukowych i przewodu doktorskiego oraz
posiadania godzin dydaktycznych przez jednostkę, w której będzie wykonywana rozprawa
doktorska.
2. Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są bezpłatne. Kandydaci na
stacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie. Liczba
stypendiów jest limitowana, decyzje w tej sprawie podejmuje Rektor. Decyzje
o przyznaniu stypendiów podejmuje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków przez
wydziałowe komisje ds. stypendiów doktoranckich. Doktoranci otrzymujący stypendium
doktoranckie zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach praktyk
zawodowych, w wymiarze 45 godzin w roku akademickim, a pozostali doktoranci
30 godzin.
3. Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są odpłatne. Wysokość opłaty
ustala Rektor w terminie do 31 maja 2014 r. Doktoranci zobowiązani są do podpisania
umowy z Uczelnią, regulującej sprawy wysokości i zasad wnoszenia opłat za
niestacjonarne studia doktoranckie. Doktoranci zobowiązani są do prowadzenia zajęć
dydaktycznych, w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze co najmniej 10 godzin
w roku akademickim.
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§3
1. Rekrutację na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadza
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana, w terminie określonym
w ogłoszeniu o rekrutacji. Każdy wydział przygotowuje i upowszechnia ogłoszenie
o rekrutacji w terminie do 15 czerwca 2014 r.
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na
stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie w terminie do 22 lipca 2014 r. Dziekan
może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji. Postępowanie
rekrutacyjne powinno być zakończone do 30 września 2014 r.
§4
1. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się na zasadzie konkursu.
2. Rekrutacja na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadzana jest na
podstawie:
a) przedstawionych dokumentów,
b) rozmowy z kandydatem,
c) egzaminu z języka obcego (w przypadku braku certyfikatu poświadczającego
znajomość języka obcego).
3. Kandydaci na I rok stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich składają
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji, następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne lub niestacjonarne,
- odpis dyplomu magisterskiego lub dokument poświadczający uzyskanie tytułu
zawodowego mgr. lub mgr. inż.,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- 3 zdjęcia,
- dokument z wyliczoną średnią ocen ze studiów wraz z kopią indeksu,
- opinię promotora pracy magisterskiej,
- deklarację kierownika jednostki, w której ma być wykonywana praca doktorska,
o finansowaniu badań naukowych doktoranta ze środków będących w dyspozycji
jednostki i zabezpieczeniu godzin dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta,
w wymiarze określonym przez wydział,
- deklarację opiekuna naukowego o podjęciu opieki naukowej,
- autoreferat i dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata: udział
w pracach studenckiego ruchu naukowego; udział w olimpiadach i konkursach;
działalność publikacyjną; udział w konferencjach i sympozjach naukowych; odbyte
kursy, staże i praktyki,
- certyfikat znajomości języka kongresowego (po ukończonym kursie z egzaminem) lub
deklarację wyboru języka obcego na egzamin kwalifikacyjny,
- pisemny projekt pracy doktorskiej uzgodniony z przyszłym promotorem, zawierający
m.in. temat pracy i koncepcję pracy (cel i założenia metodyczne),
- podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego (dot. kandydatów na studia
stacjonarne),
- podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim (tylko zainteresowani kandydaci),
- zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
studiów doktoranckich wystawione przez lekarza medycyny pracy – dotyczy tylko
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tych kandydatów, którzy w trakcie kształcenia narażeni będą na działanie czynników
szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, wydane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół,
studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.2010.155.1045). Skierowanie
na badanie wystawia jednostka prowadząca studia doktoranckie, zgodnie z wzorem
zawartym w rozporządzeniu. Koszty związane z uzyskaniem zaświadczenia
lekarskiego ponosi kandydat.
4. Podstawą przyjęcia na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie będzie liczba
punktów (ranking) uzyskana przez kandydatów, wynikająca z:
a) oceny za rozmowę kwalifikacyjną – do 40% punktów.
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: ogólną orientację w problematyce
reprezentowanej specjalności naukowej i zagadnienia dotyczące przyszłej pracy
doktorskiej.
b) oceny udokumentowanych osiągnięć kandydata – do 40% punktów.
Ocena obejmuje: opinię promotora pracy magisterskiej; średnią ocen uzyskanych
w czasie studiów; aktywność naukową kandydata.
c) oceny posługiwania się językiem kongresowym – do 20% punktów.
Ocena obejmuje: certyfikat poświadczający znajomość języka obcego lub egzamin
zdawany w czasie postępowania rekrutacyjnego. Niezdanie egzaminu językowego
uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia doktoranckie.
5. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego sporządzona zostanie lista rankingowa
kandydatów. Na studia doktoranckie mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy osiągnęli
minimum 50% punktów.
§5
1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna przedkłada Rektorowi dokumenty, tj.:
a) listy osób przyjętych na stacjonarne oraz niestacjonarne studia doktoranckie,
b) listy osób nieprzyjętych na stacjonarne oraz niestacjonarne studia doktoranckie,
c) listę kandydatów do stypendium doktoranckiego wraz z wnioskiem Dziekana
o przyznanie stypendiów.
2. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna powiadamia listownie wszystkich kandydatów o wyniku postępowania
rekrutacyjnego.
3. Kandydatom nieprzyjętym na studia doktoranckie przysługuje prawo odwołania do
Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być
wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.
4. Rektor, po uzyskaniu opinii Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, podejmuje decyzję
w sprawie przyjęcia lub odrzucenia odwołania, która jest ostateczna. Kandydat zostanie
powiadomiony pisemnie o decyzji Rektora.
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§6
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego na studia
doktoranckie, kandydaci zobowiązani są podać niezbędne dane osobowe, które będą
przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rekrutacji i prowadzenia studiów doktoranckich,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się
Rektorowi.

Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
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