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Uchwala nr 653

Scnltu Uniwersytctu w Binlymstoku
z dnia 28 maja 2008 roku

w sprnwie zasat! i trybu przyi(t oraz ukresu egzaminiw wslgpttych

na stntl io do ktoronc kie

Llniwersyletu w BiulynMoku w roku akodemickim 2009/2010

Na podstawie art. 1 96 ust l

Uniwersytctu w Bialyrnstoku uchwala

na str.rd ia doktotar.rckie.

I. CzgSd og6lna

$r

Uniwersytet w Bialyrnstoku prowadzi nabor na studia doktoranckie na zasadach ustalonych

niniejszE Uchwal4.

$2

l'Rekrutacjgkandydat6wnastudiadoktoranckieprzeprowadzaj4WydzialoweKorrrisje

Rekrutacyjne powolane przez Radg Wydzialu'

2. Wydzialowe Kornisjc Rekrutacyjnc podejmuj4 decyzjq w sprawach przyjQcia na studia'

$3

Na studia doktoranckie rno2e byi przyjr;ta osoba' kt6ra:

l) uzyskala t)4ul zawodowy rnagistra lub inny r6wuorzqdny,

2) posiada predyspozycje do pracy naukowo-badawczej poSwiadczone ptTez opiekuna pracy

magistcrskiei lub innego nauczyciela akademickiego posiadai4cego tytul profeso|a Iub

stopieir naukowy doktora habil itowanego,

3) pozytywnie zaliczyla postqpowanie rckrutacyine'

{j4

Kandydaci na studia cloktoranckie sklada.i4 nastQpuj4ce dokumenty:

1) podarrie z z,azrtaczeniern clysoypliny naukowcj w tatnach kt6rej kandydat zatnier.t'a'

przygotowaC rozprawq cloktorskil,

2) Zyciorys z.e szczeg6lnym uwzglgdnieniem zainteresowai naukowych tlraz danytni

o ewentualnym clotychczasowym dolotrku naukowym, tttlziale w konierencjach'

stuclenc kinl rttchtt ttaukowytn itp.

Ustawy Prawo o szkolnictwic wyzszym Senat

nastgpujrpc warunki i tryb rckruttacji kanclydat6w



i)

4)

5)

kwestionariusz osobowy,

odpis dyplornu ukofrczenia studi6w, a w prz"ypadku ukoficzenia kilku kicrunk6w studi6w,

dyplom ukoficzenia ka2dego z nich,

zajwiarclczenie wskazuj4cc 6rcclni4 occn 1tz.yskanych przez kandydata podczas koleinycl:

lat stucliow niagisterskich, oraz poclczas calego okresu stucliciw

6) 3 zdjqcia,

7) dowod wniesienia oplaty rekrutacyjnej,

8) oSwiaclczenie praoownika naukowego posiadaj4cego tytul naukowy lr,rb stopiefi naukowy

cloktora habilitowanego o gotowoSci sprawowania opieki naukowej nad kandydatcm

W przypadku braku dokurncntacji Kierownik studi6w wzywa kandydata clo uzupelnicnia

dokumcntaoji w ci4gu 7 dni pod rygorem odrzucenia podar.ria

$4

Limit przyjqi oraz terminy postqpowania rekrutacyjnego r.rstala Rada Wydz.ialu.

l.

Q)

Z przebiegu postepowania kwalifikacyj ncgo, Wydzialowa Komisla Rekrutacyina

sporzrldza protok6l, zawieraj4cy listg wszystkich kandydatc5w w kolejno(ci uzyskanych

wynik6w olaz podjqt4 decyz-ig o przyjgciu b4d2 nie przy.igciu na stuclia podpisanE przez

przewodnicz4cego oraz czlonk6w wKR, Protokoly sporzqdza sig odrqbnie dla studitiw

stacjonarnych i niestacjonarnych. W uzasadnionych przypadkach WKR moze

zaproponowai kandydatowi znriang formy studi6w.

Wyniki postgpowania rckrutacyjnego sE .iawne. [.ista os6b przy.igtych na studia

doktoranckie jest podar.ra do publicznci wiadomo(ci. Niczaleznie od ogloszonej listy,

WKR sporz4dza indywidualne decyzje o przyjqciu bqdZ nie przyjqciu na strrdia i

dorgcza.jc kandydatom. Decyz-iq komis.ii rckrutacyjncj podpisujc jej prz-cwodniczqcy.

2.

$6

L Od decyzji Wydzialowe.i Kornisji Rekrutacyincj sluz.y oclwolatrie w tertninic l4 dni od

claty dorgczenia decyzji do tJczelnianej Komisii Rekrutacy.inei. Podstawil oclwolania troZe

bydjedynie wskazanie naruszenia warunk6w i tlybu rckrutac.li na studia.

2. Dccyz_jp podcjrnujc Rektor.po rozpoznaniu wniosku Uczelniancj Kornisji Rckrutacyjnej

Decyzja Ilektora.jest ostatcczlla.



II. Czq56 szczeg6lowa

Wydzial Ekonomiczny

$r
L Rekrutacjp kandydat6w na studia przeprowadza Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna w

skladzie:

a) Dziekan, jako jej przewodniczqcy,

b) Prodziekan t.ls. nauki,

c) Kierownik studi6w

d) jeden przedstawiciel uczestnik6w studi6w doktoranckich,

e) sekretarz.

2. Czlonka WKR wymienionego w pkt. I d wybiera spo6r6d swego grona zebranie

uczestnik6w studi6w, a zatwietdza Rada Wydzialu.

$2

l. Kandydaci przyjmowani s4 na I rok studi6w doktoranckich na podstawie rozmowy

kwafifikacyjnej przed Komisjq oraz analizy zlolonych przez kandydat6w dokument6w.

2. Przedmiotern rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie zdobytej przez kandydata wiedzy

w dziedzinie ekonomii oraz predyspozycje kandydata do pracy naukowo-badawczej.

3. W przypadku uzyskania przez co najrnniej dw6ch kandydat6w takiego samego wyniku

z rozmowy kwalifikacyjnej, brane s4 pod uwagE:

- ocena na dyplomie ukohczenia studi6w magisterskich,

- irednia ocen z przebiegu studi6w rnagisterskich.

s3

Rada Wydzialu upowaZnia Dziekana do zwigkszenia limitu przyj€c.



Wydz.ial FilologicznY

Limit przyjpi 20
Studia uicstacjonarne
fellin reklutacji - wrzcsien 2009r.

$l
l. Rekrutacjg kandyclat<1w r.ra studia przeprowadza wydzialowa Komisia Rekn(acyjna w

skladzie:

a) Dziekan Wydzialu,

b) Kicrownik Studi6w l)oktoranckich,

c) Prodzickan ds. Nauki,

d) przedstawiciel ttczestnik6w studi6w tloktoranckich

e) sekrctarz.

$2

I .Nabtir na studia doktoranckic odbywa siq na podstawie:

a) uyniku rozmolvy kwalilikacyj nej,

b) oceny na dyplomie ttkoticzenia studi6w,

c) clorobku naukowego kandydata.

$3

l.Lista kandydat6w ostatecznic przyjqtych na studia doktoranckie uzaleznioua.iest od zasacly,

wedlug kt6rej kaZtly pracownik naukowy, posiadajipy tytui naukowy lub stopicir naukowy

doktora habilitowancgo, rnoze w danym roku akademickim podj4c siE opieki najwyzei nad 3

doktorantami, za6 o96lna liczba doktorant6w pozostaj4cych pod opickq dauego pracownika

nie nro2e przektoczY( 6.

2. W przypadku nie wypelnicnia lirnitu rnicjsc, warr.tnkiem ttruchomienia studi6w

cloktoranckich .jest zgloszenie sig i zakwalifikowanie clo przyiqcia urininium 10 karrdydat6w.

Wydzial Prarva

Lirnit prz.yi96:

studia stacjonarnc -

studia n ie stac jotlartle -
'l'crmin lcklr-rtacii :

nrax. 20 nr iej sc,

max.40 miejsc, z ttwzglqdnieniom zasacly wynikai4ccj z pkt.2,

I -5maja- | 5 czcrwca 2009 r.



$l
L RckrutacjQ kandydat6w na stuclia przcprowadza Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna w

skladzic:

a) Dziekan Wyclzialu,

b) Kielownik Studi6w Doktoranckich,

c) Prodzickan ds. Nauki,

d) przyszly opiekun naukowy,

c) sekretarz.

$2
l.Nab6r na studia doktoranckie odbywa sig na podstawie:

a) wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,

b) occny na dyplomie ukoriczenia str"rdi6w prawniczych lub adrninisttacyj nych,

c) Sredniej ocen uzyskanych podczas studiirw,

d) oceny uzyskanej z przedmiotu, z kt6lego kandydat zttnierz.a przygotowa6 pracg

doktorsk6

e) dorobku naukowcgo kandydata,

t) udzialu w studenckirn ruchu naukowyrn.

2. Lista kandydat6w ostatccznie przyjqtych na studia doktolanckic uzaleZniorra.jcst od

zasady, wcdlug ktorej kazdy pracownik naukowy, posiadajqcy tytul naukowy lub stopicn

naukowy doktora habilitowanego, moZe w danym roku akailemickim podj4i sig opieki

najwyl.el nad 3 doktorantami, zad o96lna liczba doktorant6rv pozostajalcych pod opiekr.

danego pracownika nie rnoZe przekroczy(, 6.

3. Studia doktoranckie zostanq uruchomione w przypadku, kiedy przylgtych zostarric co

najmniej l5 os6b.

4, W zaleZnoici od przebiegu lekrutacji Rada Wydzialr.r upowainia Dziekana do zrvigkszenia

lirnitu przyj96.

Scnntu
Przewodn icztlcy.

ProJ. dr hab.


