Uchwała nr 51/2016-2017
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 28 kwietnia 2017 r
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego
stopnia (doktoranckie) prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Przyrodniczym
w Lublinie w roku akademickim 2017/2018
Na podstawie art. 196 ust.2 z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 169,
poz.1365 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1
1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przeprowadzi rekrutację na studia stacjonarne
trzeciego stopnia zwane dalej studiami doktoranckimi, realizowane w języku polskim w
roku akademickim 2017/2018 prowadzone przez następujące wydziały:
1) Wydział Agrobioinżynierii- w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia
oraz dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska;
2) Wydział Medycyny Weterynaryjnej- w dziedzinie nauk weterynaryjnych;
3) Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki - w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie zootechnika;
4) Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie ogrodnictwo;
5) Wydział Inżynierii Produkcji - w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria
rolnicza;
6) Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii - w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.
2. Wykaz jednostek, do których prowadzony jest nabór na stacjonarne studia doktoranckie
realizowane w języku polskim w roku akademickim 2017/2018 stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
1. Na studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej może być
przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza weterynarii albo tytuł zawodowy
lekarza albo kwalifikacje drugiego stopnia potwierdzone dyplomem ukończenia studiów
na kierunku studiów związanym z dziedziną nauk biologicznych albo farmaceutycznych
lub osoba, która jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” nieposiadająca
kwalifikacji drugiego stopnia.
2. Na studia doktoranckie prowadzone przez pozostałe wydziały może być przyjęta osoba,
która posiada kwalifikacje drugiego stopnia z zakresu nauk podstawowych lub
stosowanych związanych z dyscypliną, w ramach której realizowane są studia
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doktoranckie na wydziale lub osoba, która jest beneficjentem programu „Diamentowy
Grant” nieposiadająca kwalifikacji drugiego stopnia.

3. Kandydaci będący beneficjantami programu „Diamentowy Grant” mogą przystąpić do
postępowania rekrutacyjnego jeśli posiadają kwalifikacje pierwszego stopnia lub ukończyli
trzeci rok jednolitych studiów magisterskich na kierunkach związanych z dziedziną nauk
weterynaryjnych, nauk medycznych oraz nauk farmaceutycznych (dotyczy kandydatów na
Wydział Medycyny Weterynaryjnej) lub
z obszarem nauk rolniczych, leśnych
i weterynaryjnych, obszarem nauk przyrodniczych, obszarem nauk technicznych oraz
obszarem nauk ścisłych (dotyczy kandydatów na pozostałe wydziały).
§3
1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie może przystąpić osoba, która
uzyskała końcową średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,0 a na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej nie niższą niż 3,5. Dotyczy to kandydatów niebędących beneficjentami
programu „Diamentowy Grant”.
2. Do postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie może przystąpić osoba, która
uzyskała końcową średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia lub średnią ocen z 3 lat
(w przypadku jednolitych studiów magisterskich) nie niższą niż 4,0 a na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej nie niższą niż 3,5. Dotyczy to kandydatów będących
beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

3. Kandydat na studia doktoranckie powinien:
1) wykazywać zainteresowanie pracą naukową i dydaktyczną,
2) znać dobrze język angielski.
§4
1. Kandydaci na studia doktoranckie, niebędący beneficjentami programu „Diamentowy
Grant” składają w określonym terminie następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej;
2) CV;
3) odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich wraz z kserokopią strony indeksu zawierającą tytuł pracy dyplomowej
lub zaświadczenie o zdanym egzaminie studiów drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich wraz z kserokopią strony indeksu zawierającą tytuł pracy dyplomowej,
a w przypadku absolwentów kierunku weterynaria oraz absolwentów kierunku
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

lekarskiego odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o złożeniu
wszystkich egzaminów i zaliczeń wymaganych programem studiów;
kwestionariusz osobowy;
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania danej
dyscypliny naukowej wystawione prze lekarza medycyny pracy;
kserokopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego
stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu);
propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować rozprawę
doktorską, zaakceptowaną przez dziekana wydziału;
2 fotografie bez nakrycia głowy, jedna 4,5x6,5 cm i jedna 3,5x4,5 cm;
zaświadczenie wystawione przez dziekana wydziału, na który kandydat składa
dokumenty, stwierdzające pokrewieństwo kwalifikacji kandydata z dyscypliną w
ramach której realizowane są studia na wydziale.

2. Kandydaci na studia doktoranckie będący beneficjentami programu „Diamentowy Grant”
składają w określonym terminie następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej;
2) CV;
3) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią strony
indeksu zawierającą tytuł pracy dyplomowej lub zaświadczenie o ukończeniu
trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
4) kwestionariusz osobowy;
5) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania danej
dyscypliny naukowej wystawione prze lekarza medycyny pracy;
6) zaświadczenie wystawione przez dziekana wydziału, na który kandydat składa
dokumenty, stwierdzające pokrewieństwo kwalifikacji kandydata z dyscypliną, w
ramach której realizowane są studia na wydziale.
7) dokument potwierdzający, że kandydat jest aktualnie beneficjentem programu
„Diamentowy Grant” wystawiony przez jednostkę, w której realizowany jest
„Diamentowy Grant”.
8) propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować rozprawę
doktorską, zaakceptowaną przez dziekana wydziału;
9) 2 fotografie bez nakrycia głowy, jedna 4,5x6,5 cm i jedna 3,5x4,5 cm.
3. Kandydaci mogą złożyć dokumenty potwierdzające aktywność naukową i inne dokumenty
ich zdaniem istotne w procesie rekrutacji.
§5
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana
na każdym z wydziałów prowadzących studia doktoranckie.
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2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: dziekan wydziału jako przewodniczący,
kierownik studiów doktoranckich oraz dwóch członków powołanych przez dziekana
spośród zatrudnionych na wydziale pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego i będących specjalistami
z zakresu dyscypliny naukowej, w której realizowane będą przewody doktorskie.
3. Dla przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka
angielskiego dziekan może powołać lektora, spośród nauczycieli akademickich
zatrudnionych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP w Lublinie.
§6
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z §8-§10 niniejszej
uchwały;
2) podejmowanie i sporządzanie decyzji w formie pisemnej o przyjęciu lub
nieprzyjęciu na studia doktoranckie;
3) zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego listem
poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.
§7
1. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie ma charakter konkursowy i składa się
z dwóch etapów.
2. W pierwszym etapie na podstawie punktacji uzyskanej przez kandydata, wg zasad
określonych w §8 komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów.
3. W drugim etapie kandydaci wybierają jednostkę naukowo-dydaktyczną wydziału spośród
jednostek znajdujących się w wykazie o którym mowa w §1 ust. 2, z zastosowaniem
następujących zasad:
1) kandydaci dokonują wyboru wg kolejności wynikającej z pozycji na liście
rankingowej ustalonej w pierwszym etapie postępowania;
2) liczba kandydatów wybierających tę samą jednostkę naukowo-dydaktyczną nie może
być większa niż określona w wykazie liczba doktorantów I roku realizujących
badania w tej jednostce;
3) jeżeli kandydat zajmujący wyższą pozycję na liście rankingowej rezygnuje z wyboru
jednostki naukowo-dydaktycznej, co oznacza rezygnacje z dalszego udziału
w postępowaniu
rekrutacyjnym, wyboru dokonuje kolejna osoba z listy
rankingowej;
4) wyboru dokonują kolejno kandydaci wg pozycji na liście rankingowej do wyczerpania
limitu przyjęć na dany wydział.
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4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§8
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego punkty przyznawane są za:
1) średnią ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia (nie dotyczy beneficjentów
programu „Diamentowy Grant”) wg skali:
a) średnia od 4,0 do 4,30-10 pkt.
b) średnia od 4,31 do 4,60-15 pkt.
c) średnia od 4,61 do 5,0-20 pkt.
2) średnią ocen ze studiów jednolitych magisterskich dla kandydatów na studia prowadzone
przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej (nie dotyczy beneficjentów programu
„Diamentowy Grant”) wg skali:
a) średnia od 3,5 do 3,99 -5 pkt.
b) średnia od 4,0 do 4,30-10 pkt.
c) średnia od 4,31 do 4,60-15 pkt.
d) średnia od 4,61 do 5,0-20 pkt.

3) ocenę ukończenia jednolitych studiów magisterskich wpisaną w dyplomie (nie dotyczy
beneficjentów programu „Diamentowy Grant”) dla kandydatów na studia prowadzone przez
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, którym przyznaje się punkty wg skali:
a) ocena dostateczna plus (3,5) – 2,5 pkt.
b) ocena dobra (4)- 5 pkt.
c) ocena dobra plus (4,5)-7,5 pkt.
d) ocena bardzo dobra (5,0)-10 pkt.
4) ocenę z egzaminu dyplomowego wpisaną w suplemencie do dyplomu (nie dotyczy
beneficjentów programu „Diamentowy Grant”), wg skali:
a) ocena dobra (4)- 5 pkt.
b) ocena dobra plus (4,5)-7,5 pkt.
c) ocena bardzo dobra (5,0)-10 pkt.
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5) średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia dla beneficjentów programu „Diamentowy
Grant” wg skali:
a) średnia od 4,0 do 4,30-10 pkt.
b) średnia od 4,31 do 4,60-15 pkt.
c) średnia od 4,61 do 5,0-20 pkt.
6) średnią ocen z 3 lat jednolitych studiów magisterskich dla beneficjentów programu
„Diamentowy Grant” na studia prowadzone przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej wg
skali:
a) średnia od 3,5 do 3,99 -5 pkt.
b) średnia od 4,0 do 4,30-10 pkt.
c) średnia od 4,31 do 4,60-15 pkt.
d) średnia od 4,61 do 5,0-20 pkt.
7) realizację programu „Diamentowy Grant” – 10 pkt.
8) ustny egzamin kwalifikacyjny z zakresu specjalności związanej z tematyką proponowanej
rozprawy doktorskiej- od 0 do 15 pkt.
9) rozmowę kwalifikacyjną potwierdzającą znajomość języka angielskiego od 0 do 15 pkt.
10) aktywność naukową (publikacje, czynny udział w konferencjach naukowych, działalność
w kołach naukowych itp.) od 0 do 15 pkt.
§11
Po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
1) dla każdego kandydata sporządzany jest protokół zakwalifikowania lub
niezakwalifikowania do drugiego etapu, który zawiera wykaz punktów uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym; protokół podpisują: przewodniczący oraz wszyscy
członkowie komisji;
2) sporządzana jest lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do drugiego
etapu; listę podpisuje przewodniczący komisji.
§12
Po zakończeniu drugiego etapu postępowania komisja rekrutacyjna sporządza:
1) dla każdego kandydata protokół przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia doktoranckie,
który zawiera (dla kandydatów przyjętych) wskazaną jednostkę organizacyjną oraz
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proponowanego opiekuna naukowego; protokół podpisują: przewodniczący oraz
wszyscy członkowie komisji;
2) listę rankingową kandydatów przyjętych; listę podpisuje przewodniczący komisji
i podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
dziekanatu;
3) dla każdego kandydata decyzję w formie pisemnej o przyjęciu lub nieprzyjęciu na
studia doktoranckie; w decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie należy wskazać
jednostkę i proponowanego opiekuna naukowego.
§13
Kandydaci mają prawo, w obecności członka komisji, do wglądu do dokumentów swojego
postępowania rekrutacyjnego w terminie dwutygodniowym od dnia ogłoszenia wyników.
§14
1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia doktoranckie służy odwołanie do
rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nieprzyjęciu na studia doktoranckie.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji
na studia doktoranckie określonych niniejszą uchwałą.
2. Decyzja rektora jest ostateczna.
§15
Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki.
§16
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

PRZEWODNICZĄCY SENATU
REKTOR
(-)PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK
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