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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr -002-22/2014 
                          Dyrektora IUNG-PIB z dnia 28.10.2014 r. 

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie  

w IUNG-PIB 

 

Podstawy prawne  
 
1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późn. zm.). 
2. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595). 
3. Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 1581 z późn. zm.).  
4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego 

trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w 
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. 
U. Nr 204, poz. 1200).  

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 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. Nr 155 poz. 1045).  

 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym - uchwala 
Rada Naukowa Instytutu.  

2. Rekrutację przeprowadza się na studia doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych, 
w dyscyplinach naukowych: agronomia oraz ochrona i kształtowanie środowiska.  

3. Studia doktoranckie trwają 4 lata (8 semestrów).  

4. Studia doktoranckie prowadzone są w trybie:  

 - stacjonarnym, bezpłatnie,  

- niestacjonarnym, odpłatnie. 

5. Wysokość opłat za studia niestacjonarne, podawana jest każdorazowo w 
ogłoszeniu o rekrutacji na kolejny cykl studiów. Wysokość opłat może ulec zmianie 
w trakcie cyklu studiów.  

7. Decyzję o rekrutacji podejmuje Dyrektor Instytutu w formie ogłoszenia o rekrutacji.  

8. Warunki i tryb rekrutacji podaje do wiadomości publicznej Kierownik studiów, nie 
później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem zajęć określonego cyklu studiów 
doktoranckich.  
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II. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI 

§ 2 
 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie dostarcza do 
Kierownika studiów następujące dokumenty:  

 
a) podanie o przyjęcie z określeniem zainteresowań naukowych,  

b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym mgr lub 
mgr inż. i suplementem do dyplomu,  

c) krótki życiorys (CV),  

d) wypełniony formularz „Karta kwalifikacyjna” (załącznik nr 1, do pobrania ze 
strony internetowej IUNG-PIB),  

e) dokument potwierdzający znajomość j. angielskiego na poziomie B1 (ogólna 
znajomość języka angielskiego) lub certyfikat dotyczący znajomości języka 
obcego nowożytnego, wymieniony w Załączniku nr 1 do rozporządzenia 
przytoczonego w pkt. 4 „Podstaw prawnych” - jeśli kandydat taki dokument/ 
dokumenty posiada,  

f) dokumenty stwierdzające posiadanie innych kwalifikacji, przydatnych 
doktorantowi w studiach doktoranckich - jeśli kandydat taki dokument/ 
dokumenty posiada,  

g) adres do korespondencji (e-mailowy i pocztowy) oraz nr telefonu (-ów),  

h) PESEL,  

i) dwie kolorowe fotografie o standardowych wymiarach stosowanych w 
dokumentach identyfikacyjnych,  

2. Kandydat, który złożył komplet dokumentów, powiadamiany jest pocztą 

elektroniczną co najmniej siedem dni wcześniej o terminie zgłoszenia się na 

rozmowę kwalifikacyjną. 

§ 3 
 

1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana 
przez Dyrektora Instytutu.  

2. Rekrutacja na stacjonarne, bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze 
konkursu, którego warunki określa Dyrektor w ogłoszeniu o rekrutacji.  

3. Liczba miejsc na studia doktoranckie stacjonarne jest ograniczona i podawana jest 
każdorazowo w ogłoszeniu o rekrutacji.  

4. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie:  

a) ustalenia kompletności złożonych przez kandydata dokumentów,  

b) analizy i oceny suplementu dyplomu ukończenia studiów wyższych,  

c) analizy „Karty kwalifikacyjnej”,  

d) egzaminu z języka angielskiego, 

e) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem,  
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f) kryteriów konkursowych (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne). 

5.  System oceniania kandydatów jest następujący: 

a) ocena na dyplomie: 

 - bardzo dobra - 20 punktów 

 - dobra +          - 15 punktów 

 - dobra             - 10 punktów 

b) znajomość języka angielskiego – maksymalnie 30 punktów, 

     c) spełnienie kryteriów konkursowych (jeżeli dotyczy) -  maksymalnie 20 punktów, 

d) rozmowa kwalifikacyjna i Karta kwalifikacyjna – maksymalnie 50 punktów. 

 

§ 4 
 

1. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zawierający wyniki postępowania 
rekrutacyjnego:  

a) listę rankingową, w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów, która 
określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc, 

b) decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia doktoranckie,  

c) propozycję osoby opiekuna naukowego,  

d) decyzję o potrzebie skierowania kandydata na badania lekarskie.  

2. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół niezwłocznie Dyrektorowi IUNG-PIB. 

3. Kandydat, po otrzymaniu decyzji o której mowa w § 4 ust. 1 lit d), obowiązany jest 
dostarczyć, w terminie 7 dni zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
uczestnictwa w studiach doktoranckich, otrzymane na podstawie skierowania na 
badania wydanego przez Kadry Instytutu (dotyczyć będzie kandydatów, którzy 
jako doktoranci prowadzący ukierunkowane badania naukowe, będą narażeni na 
działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia). 

4. Niedostarczenie w terminie zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 4 ust. 
3 lub negatywna opinia lekarska, mogą skutkować cofnięciem decyzji Komisji 
Rekrutacyjnej o przyjęciu kandydata na studia doktoranckie.  

 
§ 5 

 
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

2. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest przesyłana kandydatowi w ciągu 14 dni w 
formie elektronicznej. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej przesyłana jest również 
kandydatowi w formie papierowej.  

3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Dyrektora 
Instytutu, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.  

4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu 
rekrutacji.  
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5. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.  

6. Lista kandydatów przyjętych na studia doktoranckie zostaje umieszczona na 
tablicy ogłoszeń Instytutu oraz na jego stronie Internetowej. 

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 6 
 
1. W przypadku: 

a) zbyt małej liczby kandydatów na określony cykl studiów doktoranckich, 
Dyrektor Instytutu może przerwać działania rekrutacyjne, 

b) zbyt małej liczby osób, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu 
rekrutacyjnym, Dyrektor Instytutu może odstąpić od uruchomienia danego 
cyklu studiów. 

2. O zaprzestaniu działań rekrutacyjnych na studia lub o odstąpieniu od 
uruchomienia studiów, kandydat otrzymuje informację odpowiednio – w ciągu 7 
dniu po upływie terminu zgłoszeń ustalonego dla danego cyklu studiów lub w 
ciągu 7 dni po rozmowie kwalifikacyjnej. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt a), złożone przez 
kandydata dokumenty, na jego wniosek, są zwracane. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt b), złożone przez 
kandydata dokumenty na jego wniosek, są zwracane lub przechowywane w 
Kadrach Instytutu do czasu uruchomienia kolejnej rekrutacji i cyklu studiów. 

 
 
 
 
Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w IUNG-PIB uchwalono na CCXLVIII 
posiedzeniu Rady Naukowej w IUNG-PIB w dniu 16 października 2014 r. 
Dokument wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora. 
 
 
 
 
Załącznik 1 

do  „Warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie w IUNG-PIB” 

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA  

kandydata na studia doktoranckie w IUNG-PIB 

 

1. Imię i nazwisko:                                                                             Lat:     

2. Ukończone studia:   
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        (magisterskie,  inżynierskie  i magisterskie uzupełniające,   inżyniersko – magisterskie) * 

     1) uczelnia nadająca tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera: 

2) wydział: 

3) kierunek/specjalność: 

6) tytuł pracy dyplomowej i jej ocena: 

4) ocena dyplomowa:  

5) rok ukończenia studiów: 

3. Kandydat na studia doktoranckie: 

   1) prowadzone w trybie:                       

            (stacjonarnym,  niestacjonarnym)
* 

   1)  w dyscyplinie naukowej: 

           (agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska)
 * 

  4. Doświadczenie zawodowe  

1) staż pracy zawodowej (lat): 

2) rodzaj rozwiązywanych zagadnień: 

3) wykonane ekspertyzy, opinie, analizy, oceny, etc. (autorstwo / współudział): 

  

6. Kwalifikacje uzupełniające  

1)  warsztaty, kursy, szkolenia, studia (czasokres, instytucja, uzyskany dokument): 

 

2) staże, stypendia (czasokres, instytucja, rozwiązywane zagadnienia):    

       

7.  Predyspozycje naukowe 

a) posiadane publikacje: 
    ( tytuł publikacji, recenzowana / nie recenzowana, czasopismo, wydawnictwo) 

       

b) wygłoszone referaty:  

    (tytuł referatu i nazwa konferencji / seminarium, termin) 

         

c) proponowana tematyka i/lub problematyka pracy doktorskiej: 
                        

d) dostępne lub przewidywane przez Kandydata źródła danych do pracy doktorskiej: 

                                                           
*

  należy podać jedną z możliwości 
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e) członkostwo w organizacjach naukowych: 
    (np. nazwa: koła naukowego , stowarzyszenia, fundacji etc. – czasokres uczestnictwa) 

 

8. Poziom aktualnej znajomości  języka / języków obcych:  
      (symbol lub opisowo w mowie i piśmie) 

   

  10.  Motywacja do podjęcia studiów doktoranckich i uzyskania stopnia naukowego 
         doktora nauk rolniczych: 

 

 

 

 

 

 


