Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie
prowadzone w Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym

I Postanowienia ogólne
§1
1. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym uchwala Rada Naukowa Instytutu.
2. Rekrutację przeprowadza się na studia doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych, w
dyscyplinie naukowej zootechnika.
3. Studia doktoranckie trwają 4 lata (8 semestrów).
4. Studia doktoranckie prowadzone będą w trybie niestacjonarnym, odpłatnie.
5. Ogłoszenie o rekrutacji na studia oraz niniejsze warunki i tryb rekrutacji podaje do
wiadomości publicznej Kierownik Studium Doktoranckiego, umieszczając odpowiednie
informacje na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Instytutu.
II. Warunki i tryb rekrutacji.
§2
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie dostarcza do sekretariatu
funkcjonującego w Instytucie Studium Doktoranckiego następujące dokumenty:
1) podanie do Dyrektora o przyjęcie na studia doktoranckie z określeniem zainteresowań
naukowych,
a) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu zootechniki (lub innych
dyscyplin z dziedziny nauk rolniczych, weterynarii, dyscypliny z dziedziny nauk
biologicznych) zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra (lub magistra
inżyniera, lekarza weterynarii) oraz suplement do dyplomu (w przypadku braku
suplementu – indeks),
2) życiorys w formie Curriculum Vitae,
3) wypełniony kwestionariusz osobowy i karta kwalifikacyjna (do pobrania ze strony
internetowej Instytutu),
4) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (ogólna
znajomość języka angielskiego) lub certyfikat dotyczący znajomości języka obcego
nowożytnego wymieniony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w
postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 30 października 2015 r. (Dz.U. z 2015
r. poz. 1842). – jeśli kandydat taki dokument posiada,
5) dokument stwierdzający posiadanie innych kwalifikacji, przydatnych doktorantowi w
studiach doktoranckich – jeśli kandydat taki dokument posiada,
6) adres do korespondencji (pocztowy, elektroniczny i nr telefonu),
7) dwie aktualne kolorowe fotografie (spełniające wymagania dla dowodów osobistych),

2. Dokumenty wymienione w § 2 ust 1 należy ponumerować odpowiednio do zawartości (od
1 do 8).
3. Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów zostaje podany w ogłoszeniu o
rekrutacji.
4. Kandydat, który złożył komplet dokumentów, powiadamiany jest pocztą elektroniczną co
najmniej siedem dni wcześniej o terminie zgłoszenia się na rozmowę kwalifikacyjną.
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§3
Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora Instytutu.
Liczba miejsc na studia doktoranckie jest ograniczona i podawana jest każdorazowo w
ogłoszeniu o rekrutacji.
Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze oceny dokumentacji złożonej
przez kandydata i rozmowy kwalifikacyjnej po których zostaje ułożona lista rankingowa.
Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie:
1) ustalenia kompletności złożonych przez kandydata dokumentów,
2) analizy i oceny indeksu lub suplementu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) analizy wypełnionej karty kwalifikacyjnej,
4) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zawierający wyniki postępowania
rekrutacyjnego:
1) ocenę przygotowania kandydata do studiów doktoranckich, jako średnią ocen (wg.
skali od 5 do 2) przyznanych przez każdego z członków Komisji kwalifikacyjnej,
uszeregowaną w listę rankingową,
2) propozycję opiekuna naukowego,
3) decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia doktoranckie.
§4
Wyniki postępowania rekrutacyjnego przekazywane są kandydatowi pisemnie w terminie
dwóch tygodni od daty rozmowy kwalifikacyjnej.
Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia
doręczenia decyzji, do Dyrektora Instytutu.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.
Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

III. Postanowienia końcowe
§5
1. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na studia doktoranckie Dyrektor Instytutu
może przerwać postępowanie rekrutacyjne.
2. W przypadku zbyt małej liczby osób, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu
rekrutacyjnym, Dyrektor Instytutu może odstąpić od uruchomienia studiów
doktoranckich.

3. O zaprzestaniu postępowania rekrutacyjnego, lub odstąpienia od uruchomienia studiów,
kandydat otrzymuje informację w terminie do dwóch miesięcy od daty rozmowy
kwalifikacyjnej. Zwraca się również dokumenty złożone na rozmowę kwalifikacyjną.

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Zootechniki - Państwowym
Instytucie Badawczym zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu
28.04.2016 r.

