DYREKTOR

Instytutu Uprawy Nawożenia
Nawo enia i Gleboznawstwa –
Państwowego
Pa stwowego Instytutu Badawczego
(IUNG-PIB)

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
ogłasza nabór na

studia doktoranckie
na lata 2012-2015
w dziedzinie nauk rolniczych (dyscypliny: agronomia i kształtowanie środowiska)

Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.

Podanie do Dyrektora IUNG-PIB
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i/lub wyciąg ocen z indeksu
Życiorys (z zdjęciem) zawierający możliwie wyczerpujące informacje z zakresu
przygotowania do studiów doktoranckich i pożądanych umiejętności wraz z
udokumentowanymi osiągnięciami (np. publikacje, ukończone kursy lub studia
podyplomowe, staże zawodowe i inne).

Termin składania dokumentów: 2 marca 2012
Dokumenty należy składać do dnia 2 marca 2012 r. u Kierownika Studiów Doktoranckich (Prof.
Barbara Maliszewska-Kordybach, tel. 81 886 3421 wew. 321 - w każdy wtorek i środę) lub w
Sekretariacie Instytutu (tel. 81 886 3421 wew. 363). Można je także przekazywać drogą
elektroniczną (w formie skanu) na adres: Barbara.Kordybach@iung.pulawy.pl

Warunki przyjęcia:
Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe (akceptowalny etap końcowego
przygotowywania pracy dyplomowej) w zakresie dyscyplin objętych studiami lub dyscyplin
pokrewnych z oceną minimum dobrą, wykazywać zainteresowanie pracą naukową i znać język
angielski (zakres na poziomie maturalnym).
W roku 2012 preferowani są absolwenci geografii, biologii, chemii i nauk matematycznoprzyrodniczych, którzy wykazują wiedzę z zakresu gleboznawstwa, biotechnologii, oceny
bioróżnorodności, analityki chemicznej, kartografii, meteorologii, umiejętności pracy w
środowisku GIS i programowania.
O przyjęciu decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego, tj.
- zdany egzamin z j. angielskiego (decyduje ocena):
- pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z j. angielskiego jest przewidywany w pierwszej
połowie marca. Dokładna data będzie podana (w terminie do końca lutego br) na stronie
internetowej IUNG-PIB (www.iung.pulawy.pl).
Zakwalifikowani kandydaci otrzymają propozycje wykonywania prac doktorskich w zakładach
badawczych IUNG-PIB, zgodnie z potrzebami Instytutu oraz z reprezentowaną przez nich
specjalnością.
Studia prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym. Uczestnicy studiów mogą otrzymywać
stypendium doktoranckie przyznawane przez Dyrektora IUNG-PIB w zależności od postępów w
pracy naukowej.

Przewidywany termin rozpoczęcia studiów:
Przewidywany termin rozpoczęcia studiów - połowa kwietnia 2012. Dokładna data będzie
ustalona po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
Warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich w IUNG-PIB zgodne są z Rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 (Dz. U. z 2011 nr 225 poz. 1351).

