Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

WARUNKI i TRYB
rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie
przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
zatwierdzone uchwałą Rady Wydziału z dnia 8.07.2015 r.

1.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w SGGW następuje na podstawie wyników
postępowania rekrutacyjnego prowadzonego zgodnie z Uchwałą Senatu SGGW nr 36 – 2013/2014 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
i w ramach limitu miejsc określonych w zarządzeniu Rektora o utworzeniu stacjonarnych studiów
doktoranckich.

2.

Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która ma tytuł magistra lub
równorzędny.

3.

Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. studiów
doktoranckich, powołana decyzją Dziekana Wydziału. W skład komisji wchodzą: dziekan lub prodziekan
(przewodniczący komisji), kierownik studiów doktoranckich oraz nie mniej niż 3 osoby posiadające tytuł
naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz 1 przedstawiciel rady doktorantów na
Wydziale.

4.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają dokumenty określone w § 7
Uchwały Senatu SGGW nr 36 – 2013/2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego
stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) zgodnie z przyjętym harmonogramem rekrutacji, który
będzie podany do wiadomości kandydatów na stronie internetowej Wydziału na co najmniej 14 dni
przed rozpoczęciem rekrutacji (zgodnie z punktem 20 Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów doktoranckich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

5.

Zgodnie z Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w SGGW oraz Uchwałą
Senatu SGGW nr 36 – 2013/2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji
na studia trzeciego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne), postępowanie rekrutacyjne ma
charakter konkursowy i uwzględnia łącznie następujące elementy:
− średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),
− dotychczasowa aktywność naukowa (0-5 pkt.),
− wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt).
Maksymalna liczba punktów wynosi 20. Kandydat, który uzyskał mniej niż 11 punktów, nie kwalifikuje
się na studia doktoranckie.

6.

Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządzany
przewodniczącego i pozostałych członków komisji.

7.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, które składa się
w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia na studia. Podstawą odwołania
może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.
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