Uchwała nr 159/2014
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na interdyscyplinarne anglojęzyczne studia
doktoranckie w zakresie nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu (Agriculture and Forestry Interdisciplinary
Doctoral Studies – AFIDS) na rok akademicki 2014/2015

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 9 i § 62 ust. 1 Statutu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje:

§1
1. Na interdyscyplinarne anglojęzyczne studia doktoranckie w zakresie nauk rolniczych
i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zwane dalej: studiami doktoranckimi
lub AFIDS ) mogą być przyjmowani kandydaci, 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, lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich
w Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W przypadku, gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą,
podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, kandydat jest zobowiązany przedstawić
zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem
ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego
semestru studiów. Nieuzupełnienie tych dokumentów będzie skutkowało skreśleniem
z listy uczestników studiów ze skutkiem po pierwszym semestrze, a opłata za pierwszy
semestr studiów nie będzie zwracana.
§2
Kandydaci na studia doktoranckie składają osobiście bądź drogą pocztową, w terminie do
05.09.2014 roku do uczelnianego sekretariatu AFIDS w Dziale Współpracy z Zagranicą
(ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel. 0048618487014, e-mail: afids@up.poznan.pl)
następujące dokumenty w języku angielskim:
1) podanie o przyjęcie na studia (formularz aplikacyjny);
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
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podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia
studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub za uprawniający do
podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczpospolitej Polskiej. Do kopii dyplomu należy
dołączyć kopię wykazu ocen.
3) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego lub innego równoważnego.
Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również świadectwa,
dyplomy lub inne dokumenty o ukończeniu za granicą szkoły ponadpodstawowej,
w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;
4) kopię ważnego paszportu;
5) curriculum vitae;
6) charakterystykę aktywności naukowej i dorobku naukowego;
7) dwa listy rekomendacyjne, charakteryzujące dorobek kandydata i wskazujące jego
predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej;
8) wstępną zgodę opiekuna naukowego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz
z uzgodnioną problematyką badań do przewodu doktorskiego i informacją o finansowaniu
badań;
9) ramowy plan pracy doktorskiej wraz z harmonogramem;
10) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów
doktoranckich;
oraz 3 zdjęcia biometryczne.
§3
Studia doktoranckie są studiami stacjonarnymi, trwają 4 lata i są odpłatne. Zasady odpłatności
określa Regulamin Interdyscyplinarnych anglojęzycznych studiów doktoranckich w zakresie
nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stanowiący załącznik do
Zarządzenia nr 17/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 lutego
2013 r.
§4
1. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna w terminie do dnia
12.09.2014 r.
2. Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest zgoda opiekuna naukowego na
kierowanie badaniami prowadzącymi do przygotowania rozprawy doktorskiej.
3. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie przeprowadzana jest na podstawie
przedstawionych dokumentów wymienionych w § 2.
4. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza listę osób
przyjętych na studia doktoranckie.
5. Kandydaci przyjęci na studia zostaną niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni drogą
pocztową.
6. Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia doktoranckie przysługuje prawo
odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania
może być wyłącznie wykazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia
doktoranckie.
7. Rektor, po uzyskaniu opinii Komisji Rekrutacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie
przyjęcia lub odrzucenia odwołania, która jest ostateczna. Kandydat zostanie
powiadomiony pisemnie o decyzji Rektora.
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§5
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.
§6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się
Rektorowi.

Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

