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WARUNKI I TRYB REKRUTACJI  

CZTEROLETNICH STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH  

przy WYDZIALE NAUK o ŻYWNOŚCI SGGW w WARSZAWIE 

prowadzonych w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i 

weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych i dyscyplinie naukowej technologii 

żywności i żywienia 

 

Proponowane warunki i tryb rekrutacji na podstawie Uchwały nr 48 - 2010/2011 Senatu Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i 

trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne). 

1. Warunki rekrutacji 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów magisterskich na kierunku: technologia 

żywności i żywienia, biologii, biotechnologii, chemii, inżynierii chemicznej, organizacji produkcji, 

towaroznawstwa i kierunków pokrewnych. Kandydaci na studia powinni legitymować się 

znajomością przynajmniej jednego języka obcego. 

2. Tryb rekrutacji 

Przyjęcie kandydatów na I rok Studiów Doktoranckich przy Wydziale Nauk Żywności SGGW w 

Warszawie następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i w ramach limitu miejsc. 

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia: 

a. średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty), 

b. dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt), 

c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.). 

Kandydat, który uzyskał mniej niż 11 punktów, nie kwalifikuje się do przyjęcia na studia 

doktoranckie. 

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Warszawie w terminie i 

miejscu wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, publikowanym na stronie internetowej Uczelni. 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Żywności, w 

której skład wchodzą: przewodnicząca: Dziekan Wydziału Nauk o Żywności, prodziekan ds. nauki, 

kierownik Studium Doktoranckiego, kierownik Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny 

Żywności, kierownik Katedry Chemii, kierownik Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji 

Produkcji, kierownik Katedry Technologii Żywności, przedstawiciel Rady Doktorantów na 

wydziale.  

Postępowanie rekrutacyjne kończy się ustaleniem przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Nauk o 

Żywności liczby punktów, które przyznaje się kandydatowi za poszczególne formy tego 

postępowania oraz ustaleniem łącznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata. 

Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, ustalając kolejność, według liczby łącznie 

uzyskanych punktów i na tej podstawie podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia lub odmowy 

przyjęcia na I rok studiów doktoranckich, w ramach limitu miejsc. W przypadku uzyskania przez 

kilku kandydatów takiej samej liczby punktów, o przyjęciu decyduje wynik rozmowy 

kwalifikacyjnej. Kandydat uczestniczący w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje pisemną decyzję 

o przyjęciu / nieprzyjęciu na studia doktoranckie. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 
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przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania 

decyzji. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą immatrykulacji i 

złożenia ślubowania, którego treść określa statut SGGW. 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: 

a. podanie, 

b. kwestionariusz osobowy, 

c. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów 

doktoranckich w danej dziedzinie, 

d. CV, 

e. 3 fotografie legitymacyjne, 

f. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego 

magistra lub równorzędnego, 

g. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze 

studiów (jeśli studia mają charakter dwustopniowy - ze studiów I i II stopnia), 

h. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej, 

i. informację o znajomości języków obcych, np certyfikat 

j. opis zainteresowań naukowych kandydata, 

k. informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach 

naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych, 

l. planowaną tematykę rozprawy doktorskiej, 

m. zgodę przyszłego opiekuna/promotora, gotowego podjąć się nad nim opieki naukowej. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan, 

n. pracownicy Uczelni i innych instytucji naukowych poza wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, składają opinię z miejsca pracy. 

 


