
Uchwała 12/2011 Rady Wydziału Biologii  

z dnia 4 lutego 2011 roku  

w sprawie zasad rekrutacji na studia III stopnia 

 

 

 

 Rada Wydziału Biologii na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 roku przyjęła uchwałę w 

sprawie w sprawie zasad rekrutacji na studia III stopnia (w załączniku). 

 Wynik głosowania jawnego: 46 uprawnionych, liczba osób głosujących 23, w tym 23 głosy 

„tak”, 0 głosów  „nie”, 0 głosów  „wstrzymujący się”. 

  

             
         Dziekan Wydziału Biologii 
             
                  /-/ 
 
           prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko 

 



REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKI M 2011/2012  

              

                                                                                                 ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO   

NAZWA STUDIUM DOKTORANCKIEGO i WYDZIAŁ 
Studium Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobi ologii;  

WYDZIAŁ BIOLOGII 

Nabór w roku akademickim 2011/2012 i tryb studiów 
tak, stacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna, egzamin, 
inne) Ranking ocen z INDEKSU 

Termin i miejsce składania dokumentów 27.06.2011-08.07.2011  
DZIEKANAT Wydziału Biologii, Gdańsk, ul Kładki 24 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu* (*niewłaściwe skreślić) Lista rankingowa 15 lipca 2011 

Wymagane dokumenty 

1. Podanie (formularz w Dziekanacie i w Internecie) 
2. Życiorys  
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich 
4. INDEKS 
5. Opinię przyszłego opiekuna naukowego 
6. Kserokopię dowodu osobistego 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 

1. Średnia ocen w indeksie ze studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich 
uzupełniających (punkty x współczynnik 0,5) z dokładnością do jednego miejsca po 
przecinku;  (od 4,0 – ilość pkt = śr. ocen., mniej niż 4,0 – 0 pkt) 

2. Ocena za prace magisterską (punkty x współczynnik 0,5) 
                           (bdb- 5 pkt, db plus -4,5 pkt, db – 4 pkt, mniej niż db – 0 pkt).             
3. Ocena w indeksie z egzaminu języka obcego  (punkty x współczynnik 0,2) 
                           (bdb- 5 pkt, db plus -4,5 pkt, db – 4 pkt, mniej niż db – 0 pkt).             
4. Udokumentowane publikacje w czasopismach (2 pkt). 
5. Udokumentowane prezentacje na konferencjach (0,5 pkt). 
6. Udokumentowane staże naukowe powyżej miesiąca (1 pkt).  
7. Nagrody (0.5 pkt).  
Warunkiem znalezienia się na liście rankingowej kandydatów na studia doktoranckie jest 
osiągnięcie minimum 4 pkt. (ilość miejsc określona w ramach limitu). 
Maksymalna ilość punktów  – 10 pkt  

Informacje (kontakt) Mgr Anita Hetmańska 
Gdańsk, ul. Kładki 24, p. nr 46, tel. 058 523-64-01 

Limit przyjęcia osób 20 osób             


