
Uchwala nr 394

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w spruwie 1,asad i trybu pr4yjgi oraz znkresu egzamin|w wstQpnych

na studia doktoranckie

Uniwersytetu w Bialymstoku w roku akademickim 2006-2008

Na podstawie art 196 ust. I Ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym Senat

Uniwersyetu w Bialymstoku uchwala nastgpuj4ce warunki itryb rekrutacji kandydat6w

na studia dokloranckie:

I. CzgS( og6lna

$r
Uniwersytet w Bialymstoku prowadzi nab6r na studia doktoranckie na zasadach ustalonych

niniejsz4 Uchwal4 w ramach limitu ustalonego przez Rektora na wniosek Dziekana

I

$2
Rekrutacjg kandydat6w na I rok studi6w doktoranckich przeprowadzaj4 Komisje

Rekrutacyjne powolane przez Dziekana.

Komisje Rekrutacyjne podejmuj4 decyzjg w sprawach przyjgcta na studia.

\3
I od decyzji Komisji Rekrutacyjnej sluzy odwolanie w terminie l4 dni od daty dorgczenia

decyzji do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstaw4 odwolania moze byc jedynie

wskazanie naruszenia warunkow i trybu rekrutacji na studia.

Decyzjq podejmuje Rektor po rozpoznaniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Decyzja Rektora jest ostateczna.

$4
Na studia doktoranckie mo2e byi przyjgta osoba, ktora:

I) uzyskala tytul zawodowy magistra lub inny r6wnorzgdny,



'l)

posiada predyspozycje do pracy naukowo-badawczej poSwiadczone przez opiekuna pracv

magisterskiej lub innego nauczyciela akademickiego posiadaj4cego ty'tul profesora lub

stopieil naukowy doktora habilitowanego,

pozyyrvnie zaliczyla postQpowanie rekrutacyjne

s)
Kandydaci na studia doktoranckie skladaj4 nastEpujqce dokumenty:

l) podanie z zaznaczeniem dyscypliny naukowej w ramach ktorej kandydat chce

przygotowac rozprawQ doktorskq

2) Zyciorys ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zainteresowan naukowych oraz danymi

o ewentualnym dotychczasowym dorobku naukowo-badawczym, udziale w studenckim

ruchu naukowym i konferencjach.

kwestionariusz osobouy,

odpis dyplomu ukonczenia studiow, a w przypadku ukonczenia kilku kierunkow studi6w,

dyplom ukonczenia kaZdego z nich,

za6wiadczenie wskazuj4ce Sredniq ocen uzyskanych przez kandydata podczas studiow

magisterskich,

6) 3 zdjgcia,

7) dow6d oplaty manipulacyjnej

II. CzgS6 szczegdlowa

Wydzial Ekonomiczny

Limit przyjgi:

studia stacjonarne - l0

studia niestacjonarne - l0

I Na studia doktoranckie moZe byc przyjgta osoba, kt6ra uzyskala tlul zawodowy magistra

lub inny r6wnorzgdny.

2 Posiada uzdolnienia do pracy naukowo-badawczej

3 Kandydaci przyjmowani s4 na I rok studiow doktoranckich na podstawie rozmowy

kwalifikacyjnej przed Komisj4 oraz analizy zloZonych przez kandydatow dokumentow

4)



4 Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie zdobytej przez kandydata

wiedzy w dziedzinie ekonomii

5 W przypadku uzyskania przez co najmniej dwoch kandydatow takiego samego lvynrku

z rczmowy kwalifikacyjnej, brane sq pod uwage w kolejnoSci:

- ocena na dyplomie ukonczenia studi6w magisterskrch,

- srednia ocen z przebiegu studiow magisterskich

Wydzial Prawa

Limit przyjqc:

studia stacjonarne -

studia niestacjonarne -

max 20 miejsc,

max. 40 miejsc, z uwzglgdnieniem zasady wynikaj4cej z pkt I

2

Lista kandydatow ostatecznie przyjgtych na studia doktoranckie w danym roku

akademickim, a takze ich ostateczna liczba, uzale2niona jest od zasady, wedfug ktorel

kaZdy pracownik naukowy, posiadaj4cy tytul naukowy lub stopien naukowy doktora

habilitowanego, moze w danym roku akademickim podj4i si9 opieki najwyzej

nad 3 doktorantami, zaS ogolna liczba doktorantow pozostaj4cych pod opiek4 danego

pracownika nie moZe przekroczyi 6

Nab6r na studia dokoranckie odbywa sig na podstawie:

l) wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzajqcej wiedzg z dziedziny prawa,

2) oceny na dyplomie ukonczenia studiow prawniczych lub admin istracyj nych,

3) Sredniej ocen uzyskanych podczas studiow,

4) oceny uzyskanej z przedmiotu, z ktorego kandydat zamierza przygotowai pracA

doktorsk4,

5) dorobku naukowego kandydata,

6) udzialu w studenckim ruchu naukowym

Przy postgpowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest oswiadczenie samodzielnego

pracownika naukowego o gotowoSci opieki nad kandydatem


