
 

 

 

 

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 80-822 Gdańsk, ul. Kładki 24 
tel. 58 523 6441, 523 6443, 523 6401 tel./fax 58 523 6403 

                                                    e-mail: dziekanat@biologia.ug.edu.pl 
Uchwała nr 3/2012 Rady Wydziału Biologii  

z dnia 13 stycznia 2012 roku 

w sprawie rekrutacji na studia III stopnia 

 Rada Wydziału Biologii  na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 roku przyjęła uchwałę w 

sprawie rektutacji na studia III stopnia na Wydziale Biologii w terminie od 1 do 7 lutego 2012 na Studia 

Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii. 

 Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na  Wydziale Biologii Uniwersytetu 

Gdańskiego w roku akademickim 2011/2012 

Zasady ogólne  

1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR) 

powołana przez Radę Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.   

2. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł 

zawodowy magistra lub magistra inżyniera, spełnia warunki rekrutacji oraz posiada deklarację osoby 

posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się 

opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki.  

3. Przyjęcia na studia doktoranckie odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc ustalonej przez 

Dziekana i zatwierdzonej przez Rektora.  

4. Rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest na studia stacjonarne.  

5. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.  

6. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje WKR zgodnie z przyjętymi na Uczelni 

zasadami rekrutacji.  

7. Od decyzji WKR służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR), w terminie 

czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia 

warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie obowiązujących na Wydziale Biologii Uniwersytetu 

Gdańskiego. Decyzje podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku UKR. Decyzja Rektora jest ostateczna.  



             
REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKI M 2011/2012  

                                                                                                 ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO   

NAZWA STUDIUM DOKTORANCKIEGO i WYDZIAŁ 
Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobio logii;  

WYDZIAŁ BIOLOGII 

Nabór w roku akademickim 2011/2012 i tryb studiów tak, stacjonarne 
Forma postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna, egzamin, 

inne) Konkurs na podstawie złożonych dokumentów 

Termin i miejsce składania dokumentów 1.02.2012-07.02.2012  
DZIEKANAT Wydziału Biologii, Gdańsk, ul Kładki 24 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu* (*niewłaściwe skreślić) Lista rankingowa 8 lutego 2012 

Wymagane dokumenty 
(wg §7 uchwały Senatu UG z dnia 28.04.2011 roku) 

1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej UG); 
2. Życiorys;  
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim; 
4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (ocena uzyskana w ramach studiów II 

stopnia lub certyfikat znajomości j. angielskiego) 
5. Opinię przyszłego opiekuna naukowego (z tytułem profesora lub stopniem doktora 

habilitowanego) 
6. Kserokopię dowodu osobistego potwierdzona przez Dziekanat. 
7. 2 kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle 
8. 1 kolorowa fotografia o wymiarze 45 mm x 65 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle 

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). 

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

Limit przyjęcia osób 7 osób             



Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie przychyliła się do wniosku. 

Wynik głosowania jawnego: 49 uprawnionych, 25 obecnych, 25 głosów „tak”, 0 głosów „nie”, 0 

głosów „wstrzymujący się”.  


