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Zasady rekrutacji

O  przyjęcie  mogą  ubiegać  się  absolwenci  szkół  wyższych  posiadający  kwalifikacje  drugiego
stopnia (z tytułem magistra, magistra inżyniera, lekarza lub innym równorzędnym) lub beneficjenci
„Diamentowego Grantu”, o których mowa  w art. 187a ust.1 i art.196 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.572 z późn. zm.);
Kandydat jest zobowiązany złożyć komplet wymaganych  dokumentów w terminie do dnia  07
września 2015 r. w dziekanacie Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

O dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego mogą się ubiegać tylko kandydaci, którzy zdadzą
egzamin z języka angielskiego na poziomie B1. 
Z egzaminu  wstępnego  z  języka  angielskiego  zwolnieni  są  kandydaci,  którzy  w czasie  studiów
uzyskali zaliczenie na poziomie B2, mają zdany  egzamin państwowy lub inny równorzędny.

W czasie egzaminu kandydat odpowiada na pytania związane z jego pracą magisterską, planowaną
pracą doktorską oraz z zakresu tematycznego jak wyżej.
Kandydaci  na  studia  doktoranckie  prowadzone  w  języku  angielskim  egzaminowani  są  także
w języku angielskim.
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na  liście rankingowej, powstałej  po zsumowaniu punktów
zdobytych przez poszczególnych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Warunkiem  umieszczenia  kandydata  na  liście  rankingowej  jest  pozytywne  zdanie  egzaminu
kwalifikacyjnego.
Kandydaci  obcokrajowcy  zarówno  przyjmowani  decyzją  komisji  rekrutacyjnej  jak  i w wyniku
decyzji rektora zobowiązani są zdać egzamin kwalifikacyjny. Cudzoziemcy mogą być przyjęci na
studia doktoranckie prowadzone w języku polskim, jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim;
lub
2)  posiadają  certyfikat  znajomości  języka  polskiego  wydany  przez  Państwową  Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
lub
3)  bądź  uzyskają  potwierdzenie  uczelni,  że  ich  przygotowanie  oraz  stopień  znajomości  języka
polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów za egzamin kwalifikacyjny
Egzamin oceniany jest przez każdego z egzaminatorów w skali od 1 do 5. Z przyznanych ocen
wyliczana  jest  średnia  arytmetyczna.  Do  pozytywnego  zaliczenia  egzaminu  wymagane  jest
uzyskanie średniej 3.0 lub wyższej. Osoby, które uzyskały średnią ocenę z egzaminu niższą niż 3.0
nie są poddawane dalszej procedurze kwalifikacyjnej.
Dla osób, które pozytywnie zaliczą egzamin kwalifikacyjny uzyskana ocena jest mnożona przez 4
i tak uzyskane punkty kwalifikacyjne sumowane są z punktami za inne osiągnięcia.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów za projekt pracy doktorskiej
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia projekt swojej pracy doktorskiej. Projekt
oraz jego prezentacja są oceniane przez każdego z członków komisji rekrutacyjnej w skali od 0 do 1
pkt.  Z  przyznanych  punktów  wyliczana  jest  średnia  arytmetyczna.  Po  zaokrągleniu  do  części
dziesiętnych punkty są dodawane do pozostałych punktów rekrutacyjnych.



Szczegółowe zasady przyznawania pozostałych punktów są następujące
1) za każdą 0,1 część średniej z przebiegu studiów powyżej 4,0 (jednolitych magisterskich lub

pierwszego i drugiego stopnia) kandydat uzyskuje dodatkowe punkty np. 0 pkt. za średnią 4,0;
5 pkt. za średnią 4,5; 10 pkt. za średnią 5,0 (zaokrąglanie do części dziesiętnych odbywa się na
ogólnie przyjętych zasadach);

2) za  aktywność  naukową  z  tytułu  posiadanej  publikacji,  aktywnego  uczestnictwa
w konferencji naukowej itp. proporcjonalnie do rangi czasopisma (doniesienia):

 2,5 pkt.  za współautorstwo w publikacji  w czasopiśmie indeksowanym (z listy tzw. „ISI
Master Journal List”);

 1,0 pkt za współautorstwo w publikacji w czasopiśmie naukowym nieindeksowanym  (poza
tzw. ”ISI Master Journal List”);

 0,5 pkt. za współautorstwo komunikatu na konferencji naukowej;
3) za  odbycie  długoterminowego  zagranicznego  stażu  naukowego  (powyżej  3  miesięcy)  

– 0,5 pkt.;
4) za każdy certyfikat  z egzaminu państwowego potwierdzający znajomość języka obcego  

– 0,5 pkt.;
5) za  udokumentowaną  aktywną  działalność  w  kole  naukowym  oraz  inną  potwierdzoną

działalność naukową – 0,5 pkt.
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