F. Program kształcenia Biologia w dyscyplinie nauki biologiczne prowadzony w języku polskim
Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
Na program kształcenia Biologia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych mogą zostać
przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny uzyskany
na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnięć naukowych, o przyjęcie
na program może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, nieposiadająca
tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył
trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta na kierunku spośród
wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, kandydat jest
zobowiązany przedłożyć:
1. dwie opinie potwierdzające wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki
stopień zaawansowania tych prac, wydanych przez opiekunów naukowych posiadających co
najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub
instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych
związanych z programem kształcenia lub
2. zaświadczenie o byciu beneficjentem programu MNiSW „Diamentowy Grant”.
O spełnieniu przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy rozstrzyga dyrektor
w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji.
Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik
kwalifikacji ustalony w oparciu o egzamin wstępny składający się z dwóch części:
1. rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotu kierunkowego ocenianej w skali 2,0–5,0;
2. egzaminu z języka angielskiego ocenianego w skali 2,0–5,0.
Każda cząstkowa ocena wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
Tworzy się odrębne listy rankingowe kandydatów ubiegających się o przyjęcie na program
kształcenia Biologia odpowiednio dla: (1) Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, (2) Instytutu
Botaniki i (3) Instytutu Nauk o Środowisku.
W zależności od tego, w ramach której listy rankingowej kandydaci ubiegają się o przyjęcie na
program kształcenia w Szkole Doktorskiej, zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje
zagadnienia: (1) zoologia i fizjologia bezkręgowców i kręgowców, genetyka, podstawy embriologii
i immunologii, (2) cytologia i embriologia roślin, kultury in vitro tkanek i organów, taksonomia,
fitogeografia, ekologia, lichenologia, mikologia, paleobotanika, (3) ekologia i mechanizmy ewolucji.
Egzamin z języka angielskiego przeprowadzany jest przez zespół egzaminacyjny.

Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 określaną dla
wszystkich kandydatów według wzoru:
𝑊=

50𝑒 + 10𝑗
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gdzie:
e to ocena z rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotu kierunkowego,
j to ocena z egzaminu z języka angielskiego.

