
 
OGŁOSZENIE 

o naborze kandydatów na Studia doktoranckie 
na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie  

w roku 2017 
 

Studia doktoranckie mają charakter stacjonarny i trwają 4 lata. Uczestnik studiów 
doktoranckich nabywa  wszystkie uprawnienia i obowiązki określone w art. 195 i 196 ustawy z dnia 
27.07.2005r. (tekst jednolity:Dz.U.2012.572 z późn.zm.). 
 
Zainteresowani proszeni są o składanie dokumentów do dnia 4 września 2017 r. w Dziekanacie 
Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie (Kortowo, Collegium Biologiae,  
ul. Oczapowskiego 1a). 
 
Wymagane dokumenty: 

1. Podanie (na formularzu dostępnym na stronie internetowej) 
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,  

(w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów 
pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis dyplomu 
ukończenia studiów pierwszego stopnia). 

3. Dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych 
magisterskich, (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta 
studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – ostateczny 
wynik studiów pierwszego stopnia) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru 
określonego przez UWM, dostępnego na stronie internetowej. 

4. Dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy 
kandydatów posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich 
i beneficjenta programu „Diamentowy Grant”). 

5. Dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu 
„Diamentowy Grant” w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy kandydatów – 
beneficjentów programu „Diamentowy Grant”). 

6. Fotografia w formie elektronicznej (format .jpg) na płycie CD. 
7. Dwie fotografie o wymiarach 35x45mm  na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami 

stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem 
(imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL. 

8. Kserokopia dowodu osobistego – kserokopia strony 1 i 2 lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość kandydata (w przypadku kandydatów na studia będących 
cudzoziemcami), poświadczona przez UWM. 

9. Zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów  
za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami nostryfikacji dyplomów 
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia  
za granicą zostanie zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania 
nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny  
z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich  



w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia 
studiów wyższych wydanym za granicą). 

10. Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są 
dodatkowe dokumenty: 
- świadectwo zdrowia, zgodne ze wzorem UWM, dostępnym na stronie internetowej, 
- akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona przez UWM kopia, 
- potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw 
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia  
w Narodowym Funduszu Zdrowia (oryginał lub kopia poświadczona przez UWM), 
- zaświadczenie o znajomości języka polskiego. 

 
Formularz podania jest do pobrania w Dziekanacie Wydziału lub przez internet na stronie 

www.uwm.edu.pl 
 
Kryteria naboru na studia doktoranckie: 

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu 
magistra lub dyplomu równorzędnego i zbieżność ukończonego kierunku studiów  
z dyscypliną naukową, w zakresie której realizowane będą studia doktoranckie. 

2. Ustny egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny biologia w dniu 7 września 2017r. 
Egzamin składa się z dwóch pytań z podanego wykazu oraz jednego pytania z zakresu pracy 
doktorskiej przewidzianej do realizacji w danej Katedrze. 

3. W podaniu o przyjęcie na studia doktoranckie należy podać Jednostkę Wydziału, w której 
kandydat zgłasza chęć realizacji pracy doktorskiej; kandydat może wybrać więcej niż jedną 
Katedrę.      

4. Ostateczna kwalifikacja na studia doktoranckie będzie obejmowała rankingową listę 
kandydatów zgłoszonych do poszczególnych Katedr w ramach ich limitu. 

 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia doktoranckie nastąpi  

 11 września 2017 roku. 
 

 

 

Dziekan Wydziału 
Biologii i Biotechnologii 

 

prof. dr hab. Tadeusz Kamiński 
 



 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego 

 
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: 

a) średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej – 

biologia. 

b) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

c) ocenę  na dyplomie ukończenia studiów. 

2. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, 

maksymalny wynik z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0. 

3. Egzaminy oceniane są w skali 2 – 5. 

4. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje 

kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 


