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Uchwała nr 5/2014 

Rady Wydziału  Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 10 stycznia 2014 roku   

w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii  

na rok akademicki 2014/15 

Rada Wydzialu Biologii na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 roku przyjęła zasady 

rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii na rok akademicki 2014/15 wg załącznika. 

Wynik głosowania tajnego: 61 uprawnionych, 47 głosujących, 41 głosów „tak”, 5 głosów 

„nie”, 1 głos „wstrzymujący się”. 

 

        Dziekan Wydziału Biologii 

         /-/ 

              prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko 
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Załącznik do uchwały Rady Wydziału Biologii nr 5/2014 

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015  

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 

WYDZIAŁ BIOLOGII 

Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii 

Nabór w roku akademickim 2014/2015 i tryb 

studiów (tak/nie; stacjonarne/niestacjonarne) tak, stacjonarne 

Forma postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa 

kwalifikacyjna/egzamin/ inne) Konkurs na podstawie złożonych dokumentów 

Termin i miejsce składania dokumentów (daty, 

adres, itp.) 

 21.07.2014-28.07.2014 

DZIEKANAT Wydziału Biologii,  

Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, pok. C/204 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (daty, 

adres, itp.) Lista rankingowa 31 lipca 2014 

Wymagane dokumenty 

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; 
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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. 1 kolorowa fotografia o wymiarze 45 mm x 65 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle 

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego 

(punktacja) 

 Średnia ocen w indeksie ze studiów jednolitych magisterskich, magisterskich uzupełniających lub równorzędnych  (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) 

Ocena za prace magisterską lub ocena na dyplomie ukończenia studiów, które nie kończą się pracą magisterską (punkty x 

współczynnik 0,5) (bdb- 5 pkt., db plus -4,5 pkt., db – 4 pkt., mniej niż db – 0 pkt.).             

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).             

Udokumentowane publikacje w czasopismach (2 pkt za każdą publikację). 

Udokumentowane prezentacje na konferencjach (0,5 pkt za każdą prezentację). 

Udokumentowane staże naukowe powyżej miesiąca (1 pkt za każdy staż).  

Nagrody (0.5 pkt za każdą nagrodę).  

Warunkiem znalezienia się na liście rankingowej kandydatów na studia doktoranckie jest osiągnięcie minimum 4 pkt. (ilość miejsc 

określona w ramach limitu). 

Informacje (osoba do kontaktu, telefon, e-mail, mgr Anita Hetmańska 
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itp.) Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, pok. C/204, tel. 058 523-6008, mail:anita.hetmanska@biol.ug.edu.pl 

LIMIT PRZYJĘĆ W ROKU AK. 2014/2015:  20 osób      

 

 

Sporządził: ___________________________  (Podpis Kierownika Studiów Doktoranckich)    (Podpis Dziekana Wydziału) 

 

Data: 10.01.2014 rok  

 

 

 


