
 

 

 
 
 
 
 

Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. 
 

 

UCHWAŁA nr 145/2016 
 RADY WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII  

z dnia 20 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania 
stypendium doktoranckiego na Wydziale Biotechnologii w ramach Stacjonarnych Studiów 

Doktoranckich Biologii Molekularnej obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018 
 

 
Rada Wydziału Biotechnologii na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 r. zatwierdziła Kryteria wyłaniania 

doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Wydziale Biotechnologii 

w ramach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej obowiązujące od roku 

akademickiego 2017/2018 

 

Do przyznania stypendium doktoranckiego rekomendowani są wszyscy doktoranci, którzy spełnili 

warunki określone w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Podania składa się w Dziekanacie Wydziału do 30 września 2017 roku. 

 
Pierwszy rok studiów doktoranckich. Do przyznania stypendium doktoranckiego rekomendowani są 

wszyscy doktoranci, którzy uzyskali wyniki bardzo dobre w postępowaniu rekrutacyjnym na studia 

doktoranckie. Stypendia otrzymują wszyscy doktoranci, którzy przeszli pozytywnie postępowanie 

rekrutacyjne i zostali przyjęci według uchwalonego limitu miejsc na studiach doktoranckich w danym 

roku. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, uzyskanej po zsumowaniu punktów 

zdobytych przez poszczególnych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zasady przyznawania 

punktów znajdują się w Załączniku 1. W przypadku tej samej ilości punktów o miejscu na liście 

decydować będzie średnia ocen. 

Drugi rok i następne lata studiów doktoranckich. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 

doktoranci, którzy zaliczyli poprzedni rok studiów i złożyli sprawozdania z przebiegu studiów 

doktoranckich do 10 września. W złożonym wniosku powinna znajdować się pozytywna opinia opiekuna 

naukowego lub promotora z przebiegu pracy doktoranta. 

 

W wyjątkowych przypadkach, takich jak urodzenie dziecka czy choroba trwająca dłużej niż 

semestr, Dziekan może przyznać stypendium doktoranckie studentowi na 5 roku studiów 

doktoranckich (tzw. przedłużeniu). 

 



 

 

 

Załącznik 1 

do kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium 

doktoranckiego na Wydziale Biotechnologii w ramach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich 

Biologii Molekularnej  

 

Zasady przyjęć na studia doktoranckie na Wydziale Biotechnologii : 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem magistra, mgr inż., lekarza lub 

innym równorzędnym. Do studiowania na studiach doktoranckich może być również dopuszczona 

osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy 

Grant", o którym mowa w art.187a ust.1. 

Kandydat jest zobowiązany złożyć komplet dokumentów w podanym na wstępie terminie i miejscu. 

O dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego mogą się ubiegać tylko kandydaci, którzy zdadzą 

egzamin z języka angielskiego na poziomie B2. 

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 podanego w zasadach rekrutacji. 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. Ponadto cudzoziemcy mogą być 

przyjmowani na studia doktoranckie prowadzone w języku polskim, jeżeli ukończą roczny kurs 

przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim lub posiadają certyfikat znajomości języka 

polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 

Obcego, bądź też uzyskają potwierdzenie Komisji rekrutacyjnej na Wydziale Biotechnologii, że ich 

przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku 

polskim. W wyjątkowych przypadkach może zostać dla nich ustanowiony indywidualny tok studiów w 

ramach którego muszą ukończyć przygotowawczy kurs języka polskiego. 

 

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 prezentację projektu pracy doktorskiej: 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia projekt swojej pracy doktorskiej. Prezentacja 

projektu jest oceniana przez każdego z członków Komisji Rekrutacyjnej w skali 0 do 2 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: 

• za każdą 0,1 część średniej z przebiegu studiów powyżej 4,0 (jednolitych magisterskich lub 

licencjackich i magisterskich) 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). 

• 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, 

- 1 pkt. za współautorstwo w publikacji w czasopiśmie naukowym nieindeksowanym, 

- 0,5 pkt. za współautorstwo komunikatu na konferencji naukowej, 

• za odbycie długoterminowego zagranicznego stażu naukowego (powyżej 3 miesięcy) – 0,5 pkt. 

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

• za udokumentowaną aktywną działalność w kole naukowym oraz inną potwierdzoną działalność 

naukową – 0,5 pkt. 

 

 
 

Przewodnicząca 
 

       Rady Wydziału Biotechnologii



 

 

 


