REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
ZASADY POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

WYDZIAŁ Biologii, Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii UG i GUMed
INTERDYSCYPLINARNE PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE (IPMSD)
LIVE SCIENCE AND MATHEMATICS INTERDISCIPLINARY DOCTORAL STUDY (LiSMIDoS)

Nabór w roku akademickim 2012/2013 i tryb studiów
Forma postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa
kwalifikacyjna, egzamin, inne)
Termin i miejsce składania dokumentów

Tak, stacjonarne
Rozmowa kwalifikacyjna (będzie prowadzona w języku angielskim)

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu

Wymagane dokumenty

Zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego

Informacje (kontakt)
Limit przyjęć w roku akademickim 2012/2013

07.01.2013 - 28.01.2013
Dziekanat MWB UG i GUMed, pokój 314 Gdańsk, Kładki 24
07.02.2013
Sala Rady Wydziału MWB UG i GUMed, Gdańsk, Kładki 24
1) podanie (formularz do pobrania w Dziekanacie i na stronie internetowej)
2) życiorys,
3) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
4) opinia przyszłego opiekuna naukowego z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego,
5) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (ocena uzyskana w ramach studiów II stopnia lub certyfikat
znajomości j. angielskiego),
6) powiększona kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez Dziekanat,
7) zaświadczenie lekarskie
8) 1 zdjęcie legitymacyjne
9) 1 zdjęcie o wymiarach 4,5cm x 6,5 cm
10) dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje (publikacje, nagrody, staże i kursy)
11) pisemna opinia opiekuna pracy magisterskiej lub poprzedniego przełożonego kandydata.
1) Rozmowa kwalifikacyjna (może być prowadzona w języku angielskim) (0 – 50 p),
2) Średnia ocen w indeksie ze studiów (mniej niż db – 0p; db – 4p; db plus – 8p; bdb -12p),
3) Ocena za pracę magisterską (mniej niż db – 0p; db – 4p; db plus – 8p; bdb -12p),
4) Ocena z egzaminu z języka angielskiego (mniej niż db – 0p; db – 2p; db plus – 4p; bdb -8p), (ocena uzyskana w ramach
studiów II stopnia lub certyfikat znajomości j. angielskiego),
5) Publikacje w czasopismach (max 5p),
6) Prezentacje na konferencjach (2p),
7) Udokumentowane staże naukowe (co najmniej 1 miesiąc) (4p),
8) Udział w kursach naukowych (4p),
9) Nagrody (3p).
Maksymalna liczba punktów: 100.
Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia doktoranckie jest uzyskanie co najmniej 30 punktów z rozmowy
kwalifikacyjnej.
Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (58 523 63 21),
Sekretariat: dziekanat@biotech.ug.edu.pl
20 osób (14 osób przyjęto w I terminie)

